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Referat: 
Vegdirektoratet har startet et prosjekt med kartlegging av artsrike vegkanter langs fylkes-, 
riks- og europaveger. Kartleggingen ble i 2012 gjort forut for tildeling av skjøtselsoppdrag i 
de enkelte kontraktsområdene i Region øst. Arbeidet utføres av biologistudenter. 

Miljøfaglig Utredning ble innleid for å bidra med metodeutvikling og opplæring av kartleg-
gerne, samt utarbeidelse av hjelpemidler i kartleggingen, deriblant faktaark for ulike utfor-
minger av artsrike vegkanter, artslister over indikatorarter og aktuelle rødlistearter (i noen 
grad fordelt på utforminger og aktuelle kontraktsområder). Det ble også gjennomført en 
grovscreening av kontraktsområder, der prioriterte strekninger ble tatt ut på bakgrunn av 
Naturbaseinformasjon, berggrunnskart og løsmassekart.  

Resultater og erfaringer fra kartleggingen er oppsummert i en egen rapport av en av stu-
dentene som deltok i arbeidet (Birkeland 2012). Formålet med denne rapporten er å pre-
sentere resultatene av metodeutviklingen og utarbeidelsen av hjelpemidler under kartleg-
ging, samt å evaluere prosess og samlet resultat av kartleggingen.  

Vår konklusjon er at kartleggingen i 2012 viste at studentene trolig har fanget opp en stor 
andel av artsrike vegkanter i de fleste kontraktsområder, men at det er en del uventet va-
riasjon mellom kontraktsområder og en skjevhet mht. fordeling mellom utforminger – der 
særlig få fukteng/våteng-utforminger har blitt kartlagt. Dette skyldes trolig en kombinasjon 
av nivåforskjeller i kompetanse hos kartleggerne og for lite ressurser brukt på opplæring i 
lokale utforminger i de enkelte kontraktsområdene. For å oppnå en kartlegging som til-
fredsstiller kravene i naturmangfoldloven, er det nødvendig at både opplæring og kvalitets-
sikring styrkes, samtidig som hjelpemidlene i kartleggingen utvikles videre.  
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Forord  
Miljøfaglig Utredning AS har på oppdrag fra Vegdirektoratet deltatt i prosjektet ”Artsrike veg-
kanter”. Arbeidet har bestått i beskrivelse og utskilling av utforminger av artsrike vegkanter, 
deltakelse i metodeutvikling og opplæring av studenter som skulle stå for den praktiske kartleg-
gingen. I tillegg også en grovscreening av kontraktsområder som skulle kartlegges i 2012, og en 
evaluering av arbeidet og aktivitetene dette året. Utskilling av utforminger har vært koordinert 
med revisjon av DN-håndbok 13 om naturtypekartlegging.  

Astrid Brekke Skrindo har vært kontaktperson hos oppdragsgiver, og takkes for utmerket sam-
arbeid og innspill gjennom prosessen og til sluttproduktet. For Miljøfaglig Utredning har Bjørn 
Harald Larsen vært prosjektansvarlig, mens Geir Gaarder har deltatt i rapportskrivingen.  

Siri Birkeland, som deltok i kartleggingen og utarbeidet sluttrapporten fra det arbeidet, takkes 
for tilrettelegging av data fra prosjektet.  
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1 Innledning  
Som en del av Statens vegvesens ansvar for miljø skal konsekvensene for naturmangfoldet 
begrenses, og avbøtende tiltak gjennomføres. Samfunnets krav til etatens arbeid for natur-
mangfold har økt de siste årene, spesielt etter at Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009. Na-
turmangfoldloven innskjerper kravene til dokumentasjon av naturverdier og økologiske kon-
flikter. Den krever i praksis økt kunnskap om effektene av etatens aktivitet knyttet til planar-
beid, utbygging, drift av veger. For å kunne oppfylle disse skjerpete kravene må vegvesenet 
vite hvilke naturverdier som skal ivaretas og hvordan etatens aktiviteter påvirker naturmil-
jøet. 

Artsrike vegkanter er gjerne dominert av lavtvoksende urter og gress. Slike miljøer får høyt 
biologisk mangfold. For å kunne ivareta disse områdene må det skaffes en oversikt over hvor 
de er. En del artsrike vegkanter er kartlagt, særlig gjennom kommunenes arbeid med kartleg-
ging av biologisk mangfold, men også gjennom konsekvensutredninger av vegutbygginger 
eller andre infrastrukturprosjekter. Statens vegvesen vurderer imidlertid eksisterende kartleg-
gingsmetoder (DN-håndbok 13) som lite tilpasset og derfor dårlig egnet for etatens systemer.  

Formålet med dette prosjektet er å utvikle bedre tilpassede kartleggingsmetoder og innhente 
eksisterende kunnskap om artsrike vegkanter. I tillegg til å utvikle en metode for å identifise-
re og kartlegge artsrike vegkanter som oppfylte kriteriene i DN-håndbok 13, ble det fra pro-
sjektledelsen etter hvert uttrykt som en målsetting å fange opp artsrike vegkanter som ikke er 
egnet for dagens skjøtsel, dvs. områder hvor det biologiske mangfoldet skades/reduseres av 
dagens skjøtselsregime. Dette gjelder særlig vegkanter som står i fare for å bli sprøytet (ved 
autovern/rekkverk og under fjellskjæringer), men også vegkanter som kan skades av tidlig 
slått av den nærmeste meteren mot asfaltkanten og verdifulle utforminger der aggressive 
arter er i ferd med å ta over pga. for sein slått. 

Sommeren 2012 ble studenter fra Universitet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i 
Telemark og Universitetet i Oslo (med noe varierende forkunnskaper i botanikk) engasjert av 
Statens vegvesen for å kartlegge artsrike vegkanter. Miljøfaglig Utredning ble engasjert for å 
utvikle kartleggingsmetodikk og delta i kursing av studentene før de startet arbeidet. I tillegg 
skulle vi foreta en grovscreening av områdene som skulle kartlegges, og gjennom bruk av 
Naturbase, berggrunnskart og løsmassekart peke ut potensielt viktige områder for artsrike 
vegkanter.  

Det er utarbeidet en egen rapport fra studentenes arbeid med kartleggingen (Birkeland 2012). 
Vegdirektoratet ønsket i tillegg en evaluering av aktivitetene og arbeidet som ble gjort i 
2012. Den foreliggende rapporten gir en evaluering av prosessen med metodeutvikling, opp-
læring og utførelsen av den praktiske kartleggingen, og i tillegg gir den oversikt over hjel-
pemidler som ble utarbeidet for studentene under kartleggingen.   
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2 Metode 
2.1 Evaluering 

Veileder til gjennomføring av evalueringer (Finansdepartementet 2005) har følgende 
definisjon av evaluering (brukt i økonimiregelverkets forstand, men overførbart til andre 
temaer): 

“En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller 
avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. 

Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes (ex ante), underveis i gjennomfø- 
ringen, eller etter at tiltaket er avsluttet (ex post). Evalueringen kan utføres av interne eller 
eksterne fagmiljøer. 

Generelt kan man også si om evalueringer at de: 

• Vurderer verdien av noe, i tillegg til å beskrive. 

• Stiller krav om systematikk og metode som det må kunne redegjøres for. 

• Innebærer at noen betrakter og stiller seg utenfor det som skal evalueres, med mer eller 
mindre avstand. 

• Forutsetter at det finnes et faktagrunnlag, evt. annen tilstrekkelig konkret informasjon, som 
definerer hva som skal måles og hva som er godt eller dårlig. 

I dette oppdraget er det en aktivitet eller et prosjekt som skal evalueres, og det skal i 
hovedsak basere seg på en gjennomført aktivitet (ex post), men har også elementer av en 
underveisevaluering, da prosjektet er planlagt videreført (med mindre evalueringen ikke 
konkluderer med at prosjektet ikke bør videreføres.  

Evalueringen av prosjektet Artsrike vegkanter bygger på data/faktagrunnlag samlet inn av 
studenter som utførte kartlegging i 2012 (Birkeland 2012). Analysen bygger i tillegg på egne 
erfaringer knyttet til opplæring og metodeutvikling i prosjektet. Kravet om at evalueringen 
bør foretas av noen betrakter og stiller seg utenfor det som skal evalueres, er derfor bare 
delvis oppfylt.  

2.2 Datagrunnlag 
Grunnlaget for evalueringen er i hovedsak; 

1) den metodeutviklingen som foregikk i juni 2012, inkludert utarbeidelse av faktaark 
for ulike utforminger, indikatorartsliste, stopp-tips under kartlegging, 
kartleggingsskjema og andre hjelpemidler – slik som grovscreening av 
kontraktsområdene og kortfattede botaniske beskrivelser av områdene (det meste 
samlet i notat skrevet forut for kartleggingen; Larsen & Gaarder 2012) og 

2) resultatene fra kartleggingen av artsrike vegkanter utført av studentene i juni og juli 
2012 (Birkeland 2012).  
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Kartlegging ble utført i 10 såkalte kontraktsområder, som består av alle riks- og fylkesveger i 
alt fra en stor region eller en del av en kommune. Enhetene benyttes i forhold til vegvesenets 
anbud på skjøtsel av vegkanter. Eksempler på kontraktsområder er Oslo øst, Asker-Bærum 
og Nord-Gudbrandsdalen.  

2.3 Bearbeiding og analyse av datagrunnlaget 
Resultatene fra kartleggingen er bearbeidet av Birkeland (2012), som bl.a. summerer opp 
antall kartlagte lokaliteter innenfor hvert kontraktsområde og fordelingen på utforminger 
samlet sett, funn av rødlistearter og omtaler hvert kontraktsområde kort. I tillegg 
oppsummeres erfaringene som studentene gjorde seg i løpet av sommeren når det gjaldt 
opplæring, bruk av hjelpemidler og praktisk kartlegging.  

Konklusjonene og oppsummeringen i Birkeland (2012) analyseres i denne rapporten mht. 
hvordan resultatene samsvarer med forventninger basert på registreringer i Naturbase, 
berggrunnsforhold og vår lokalkunnskap (gjelder særlig kontraktsområdene Gjøvik-Toten og 
Nord-Gudbrandsdalen), både når det gjelder antall registrerte lokaliteter, hvilke utforminger 
som ble funnet, hvilke rødlistearter som ble kartlagt og hvordan de forskjellige 
kontraktsområdene beskrives. Effektiviteten i feltarbeidet måles opp mot hva man kan 
forvente av erfarne naturtypekartleggere.  

Når det gjelder metodeutvikling, opplæring og utarbeidelse av hjelpemidler beskrives 
prosessen bak dette kort, og effekten analyseres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 
studentene og prosjektledelsen.  

2.4 Metodikk ved grovscreening av kontraktsområdene 
En overordnet screening basert på berggrunn og løsmasser antas i mange tilfeller å være en 
god hjelp til å peke ut områder som kan ha artsrike vegkanter. Hovedregelen er at artsrike 
vegkanter opptrer i områder med mineralrik berggrunn, og særlig lettløselige og bløte skifer-
bergarter som glimmerskifer, fyllitt og leirskifer/alunskifer. Der en veg skal anlegges over 
slike bergarter vil det ikke være behov for sprenging, og vegkantene (særlig skjæringene) 
kan lett formes til og forholdene ligger godt til rette for naturlig revegetering. I områder med 
kalkstein eller marmor vil det være behov for sprenging, og steile, utsprengte bergvegger vil 
ikke ha det samme potensialet for å bli artsrike miljøer – selv om enkelte kalkkrevende lav 
kan etablere seg på sikt dersom spredning er mulig. Dersom det er ei overgangssone med 
kalkgrus/kalkrikt finmateriale mot veggrøfta, vil det derimot kunne utvikles artsrik tørreng-
vegetasjon. Også i grunnfjellsområder vil det som regel kreves mye sprenging for å anlegge 
en veg, og her er mulighetene for å få artsrike vegkanter enda mindre siden bergartene er 
fattige på lettløslige og/eller kalkholdige mineraler.  

Screening basert på løsmasser må delvis støtte seg på berggrunnsgeologien. Dersom opp-
havsmaterialet til løsmassene er mineralrikt, vil det være større muligheter for at det utvikles 
artsrike vegkanter på en gitt strekning. Dette må da tolkes ut fra berggrunnen i nærområdet; i 
nedbørfeltet dersom det er snakk om marine elveavsetninger, breelvavsetninger og bresjøse-
dimenter eller mer generelt i området dersom det er snakk om morenemasser. Marine avset-
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ninger består hovedsakelig av langtransporterte finpartikler og er derfor problematisk å lese 
opprinnelsen til. I leirjordsdistrikter vil det ofte bli skiftet ut mye masse, dersom det er djupe 
avsetninger uten at man kommer i kontakt med berggrunnen, vil det som hovedregel være så 
næringsrikt at det utvikles tette høgstaude-enger dominert av noen få vanlige arter på slike 
strekninger (typisk med hundekjeks og geitrams). Veger som skjærer gjennom strandavset-
ninger med skjellsand derimot vil kunne få svært artsrike og verdifulle vegkanter med riktig 
håndtering.  

Grunt morenedekke ser ut til å gi de beste forutsetninger for artsrike vegkanter, og selvfølge-
lig da aller best i kombinasjon med rik berggrunn – og helst en skifrig bergart. På djup mo-
rene kan det være viktige høgstaude-utforminger, mer sjelden viktige tørreng-utforminger. 
Det er også mange eksempler på artsrike vegkanter i områder med bresjøsedimenter kombi-
nert med rik berggrunn i nærheten. Dette er finkornede avsetninger, ofte med dominans av 
sand – noe som gir gode forutsetninger for sandutformingen av tørrengvegetasjon med po-
tensial for sjeldne insekter.  

Også en veg lagt over torvjord i tilknytning til rikmyr eller rik myrskogskant vil ha gode 
forutsetninger for å utvikle artsrik vegetasjon, dersom ikke masseutskifting medfører at også 
grøfter og skjæringer fylles opp med fremmede masser. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæ-
ring og grøft, vil mulighetene for å få inn både orkideer og andre kravfulle og konkurranses-
vake arter for rikmyra være tilstede. Dette er det mange eksempler på rundt om i landet, bl.a. 
på Helgelandskysten og i Røros-området.  

Den 30.5.2012 ble det prøvd ut en screening basert på berggrunnsgeologi og løsmassekart 
langs Rv4 og Fv117 rundt Einafjorden i Vestre Toten kommune. Predikasjonen var at vi ville 
finne artsrike vegkanter på strekninger med rik, skifrig berggrunn og tynt morenedekke eller 
torvjord i områder med mineralrik berggrunn. Dette viste seg å gi god overenstemmelse, 
særlig mht. tørreng-utformingen. Floraen hadde ikke kommet så langt i dette høydelaget (ca. 
400 moh), og dette gjorde at særlig verdifulle høgstaude-utforminger var vanskelig å skille 
ut. Det ble funnet få artsrike vegkanter knyttet til torvjord i områder med rik berggrunn. Det-
te skyldtes at vegen i disse områdene lå på fhv. høy fylling – noe som ikke er uvanlig over 
myr.  
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3 Artsrike vegkanter 
3.1 Generelt 

Vegkanter har blitt en aktuell erstatning for tradisjonelle slåttemarker, særlig i intensivt drev-
ne jordbruksområder. Vegkantslåtten gjør at vi i vegkantene finner en slåttebetinget flora som 
lokalt kan være truet pga. mangel på tilsvarende naturlig eller semi-naturlig habitat. Det er 
kjent en rekke rødlistede karplanter fra vegkanter. Også for andre artsgrupper har vegkantene 
blitt viktige for etter hvert som arealer med kulturmarkseng i hevd har blitt sjeldnere. Dette 
gjelder bl.a. beitemarksopp (utkast til faggrunnlag for enkelte beitemarksopp som prioriterte 
arter etter naturmangfoldloven er under utarbeidelse) og insekter – som sommerfugler og 
graveveps. I utkast til faggrunnlag for spesielle sandområder (som bygger på Ødegaard mfl. 
2011) fremheves vegkanter og åkerkanter som et av fem menneskeskapte miljøer av særlig 
betydning for sandorganismer (og da spesielt insekter). Det er derfor nødvendig at andre 
artsgrupper også fanges opp i kartlegginger og skjøtselsplaner. 

 
Figur 1. Vegkant med dunhavre-eng langs Eggelinna i Gran kommune. Her står det også kravfulle og 
rødlistede arter som dragehode (VU), nikkesmelle (NT), flekkgrisøre og bakkemynte. En slik vegkant 
bør ikke slås før de viktigste artene har fått frødd seg, dvs. etter 1. august. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
6.6.2011. 

DN-håndbok 13 gir ingen definisjon av hvor bredt areal langs vegkanten som skal kartlegges 
til naturtypen artsrik vegkant. NiN-systemet derimot har avgrenset vegkant (T2-10) til å 
gjelde kunstmarka langs vegen, dvs. det arealet som er berørt av inngrepet når vegen ble 
bygd og består av konstruert mark (i hovedsak fylling, grøft og skjæring, men i mange tilfel-
ler også planerte områder utenfor selve skjæringen). Ved kartlegginger etter DN-håndboka 
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har det vært vanlig at også noe av kantsonearealene mellom skjæring/fylling og omkringlig-
gende natur har blitt inkludert i lokaliteten. En naturlig forvaltningsenhet langs artsrike veg-
kanter vil som regel være fylling, grøft, skjæring og ei smal sone med kulturmarkseng eller 
annen engpreget vegetasjon mellom skjæringa og annen mark utenfor. De har ofte et klart 
skille med et gjerde mot kulturmark – da de fleste artsrike vegkanter grenser mot kulturmark, 
enten i hevd eller i tidlig gjengroingsfase, men det kan også være mer gradvise overganger 
mot utmarksbeiter eller andre rike naturmarksarealer, som for eksempel edellauvskog og 
kalkskog. Det forutsettes her at det er dette samlede arealet som utgjør vegkanten.  

DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007) er for tiden under revisjon, den klart 
største siden den ble utarbeidet i 1999. Prosessen skal etter planen være avsluttet våren 2015, 
med en helt ny håndbok, inkludert ny inndeling av verdifulle naturtyper, nye faktaark og nye 
parametere for verdisetting av naturtypene. Formålet er ikke minst å få tilpasset håndboka til 
nye premisser gitt gjennom naturmangfoldloven, inkludert utvalgte naturtyper, samt ny rød-
liste for naturtyper og kartleggingssystemet NiN. I tillegg kommer også annen kunnskap som 
er opparbeidet de siste årene. Vi er aktivt involvert i denne prosessen og antar at for å få en 
god kartleggingsmetodikk av artsrike veikanter så er det sentralt at denne harmoniseres med 
den nye håndboka, der resultater fra ulike kartlegginger langs veikanter mest mulig sømløst 
kan overføres mellom aktørene. Noe annet vil opplagt skape mye konflikter og frustrasjoner, 
ikke bare for vegvesenet og miljøforvaltningen, men også andre aktører som skal forholde 
seg til arealplanlegging og forvaltning langs norske veier. Det er ennå for tidlig å si hvordan 
resultatene slår ut for nåværende naturtype artsrike veikanter, men det virker sannsynlig at 
denne blir beholdt, men der det foretas en ny avgrensning av typen med grunnlag i NiN, 
samt ikke minst at parametere for verdisetting blir vesentlig endret og et helt nytt faktaark 
kommer på plass. En ny avgrensning med grunnlag i NiN vil samtidig innebære at vegvese-
net i vesentlig større grad enn nå også må forholde seg til forvaltning av andre verdifulle 
naturtyper i nærområdet til det offentlige vegnettet.  

3.2 DN håndbok 13 
I DN-håndbok 13 er Artsrik vegkant en av 57 prioriterte naturtyper som skal kartlegges ut fra 
at naturtypen har et spesielt biologisk mangfold eller er truet. Naturtypen ligger under ho-
vednaturtype Kulturlandskap. Håndboka beskriver naturtypen bl.a. slik: 

”Urterike veikanter med etablert vegetasjonsdekke. Vegkanter kan utvise et stort artsmang-
fold og blomsterprakt og består ofte av en blanding av arter fra flere vegetasjonstyper. Arts-
sammensetningen kan være lik den vi finner i slåttemarker og veikanter vil i noen tilfeller 
kunne tjene som erstatningsbiotop for slåttemarker. I tidligere tider var veikantslått en selv-
følgelig del av fôrberginga, men i dag slås veikanten hovedsakelig for å bedre sikten langs 
veien. Lokaliteter med høyt innslag av slåttemarksarter og generelt stabile, artsrike biotoper 
bør prioriteres ved registrering.” 

Håndboka påpeker bl.a. at en svensk undersøkelse viste at vegkanter kom på tredjeplass når 
det gjaldt naturtypenes betydning for rødlistede karplanter i Sverige. Som eksempler på 
sjeldne arter som kan dukke opp i vegkanter i Norge nevnes åkerfaks, småsøte (NT), bitter-
søte, enghaukeskjegg (VU), skogmarihand og stavklokke (NT), samt flere arter beitemarks-
opp. Skogmarihand er ingen sjelden art, og bedre eksempler ville vært for eksempel drage-
hode (VU), rankfrøstjerne (NT) eller fjellnøkleblom (NT).  
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I ny, revidert håndbok vil inndelingen både i hovednaturtyper og naturtyper bli tilpasset 
NiN-systemet og rødlista for naturtyper (se Gaarder m.fl. 2012). Vegkanter er hittil foreslått 
plassert under hovednaturtype Kunstmark med to utforminger; kalkfattig og kalkrik utfor-
ming (Gaarder 2012).  

3.3 NiN-systemet 
NiN-systemet (Naturtyper i Norge) har en inndeling der fastmarksystemer er en av 5 natur-
systemer. Vegkant (T-10) er en av 30 grunntyper under hovedtypen Kunstmark i dette natur-
systemet. I NiN er vegkant definert som midtrabatt og vegskulder avgrenset av ytre grense 
for konstruert mark langs vegen (Halvorsen mfl. 2008). Denne definisjon snevrer altså veg-
kanten inn til konstruert mark inntil vegen. DN-håndbok 13 gir ingen eksakt definisjon av 
naturtypen, men praksis har vært at det har blitt kartlagt et forvaltningsmessig fornuftig av-
grenset område langs vegen, som regel innbefattet ei kantsone utenfor selve skjæringen eller 
fyllingen.  

Definisjonen av vegkant i NiN er i utgangspunktet presis i forhold til å avgrense arealet med 
konstruert mark langs vegen. Dette er imidlertid ikke hele arealet som påvirkes av at det har 
blitt bygd en veg i området. Vegbyggingen og forvaltningen av kantsonene har gjort at også 
ei sona utenfor selve vegskjæringa/vegfyllinga har fått økt lystilgang og tørrere mikroklima. 
I tillegg blir som regel ei sone utenfor skjæring/fylling holdt åpen med enten klipping eller 
rydding av trær/busker. Det er dette forvaltningsmessig enhetlige området som vi i dette pro-
sjektet definerer som vegkanten (grøft, skjæring/fylling og sone utenfor som slås eller ryddes 
for skog/kratt).  
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4 Utforminger 
Verken DN-håndbok 13 eller NiN har utforminger av henholdsvis Artsrik veikant (D03) og 
Vegkant (T-10). Fremstad (1997) har gjort en inndeling av kulturmarksvegetasjon på forstyr-
ret mark (I). Av disse er I1; Urban, termofil vegetasjon og I2; Vegetasjon på vegkanter og 
annen skrotemark aktuelle i denne sammenheng. I1 er knyttet til byer i sommervarme strøk, 
har stort innslag av fremmede arter og er derfor av liten interesse i dette prosjektet. I2 er 
splittet i fem utforminger; hønsegras-jordrøyk-utforming (I2a), burot-utforming (U2b), tørr-
bakke-utforming (I2c), én-art-utforming (I2d) og grasutforming (I2e). Det er kun tørrbakke-
utformingen som er en artsrik vegkant. De andre utformingene har stort innslag av fremmede 
arter og ingen kravfulle eller rødlistede arter.  

Med vår erfaring fra kartlegginger av artsrike vegkanter mener vi det er minst to ulike måter 
å dele inn disse på: 

1. Regional variasjon (geografisk/naturgeografisk inndeling) 
2. Utforminger basert på lokale basisøkokliner (særlig basemetning og vannmetning, 

men også kornstørrelse og gjødselpåvirkning) 

Utformingene vil til en viss grad reflektere tilsvarende inndeling av engvegetasjon i Frem-
stad (1997), mer enn utformingene i I2. Artsrike vegkanter vil ofte ha en flora som har store 
likhetstrekk med kulturmarkseng, og de viktigste variasjonene innenfor kulturmarkseng er 
forårsaket av fuktighetsforhold, basemetning, næringsinnhold, lokalklima og bruk/tilstand. 
Mange vegkanter blir aktivt beitet, også langs riks- og fylkesveger. Som regel er det sau på 
utmarksbeite som beiter langs vegene, men også storfe, hest, geit og rein kan beite så regel-
messig og omfattende langs veger at det preger vegetasjon og flora.  

Generelt er det en hovedregel at vegskjæringen er mer artsrik og verdifull enn fylling og 
grøft, og særlig der en veg skjærer gjennom rike løsmasser eller grunnlendte områder med 
bløte og mineralrike bergarter. Dette skyldes at vegskjæringene på slike steder kan utformes 
uten sprenging eller andre dramatiske inngrep i terrenget. I fyllingene vil det alltid inngå 
bærelag med stein og pukk, men i de tilfeller hvor stedegen masse med rike løsmasser eller 
kalkrikt finmateriale fra berggrunnen benyttes som topplag på vegskuldra, kan det bli artsri-
ke enger også i fyllingene. Grøftene kan bli artsrike og verdifulle dersom vegen går gjennom 
rikmyr og rik sumpskog/myrkantskog og det ikke blir skiftet ut masse nede i grøfta – eller 
går nær artsrike ferskvannsmiljøer der artene enkelt kan spre seg over til grøfta.  

Vegkantfloraen vil i sterk grad variere med hva slags naturtyper vegkanter grenser mot. De 
mest artsrike typene opptrer ofte mot kulturmarkseng eller gjengroende kulturmark, både 
åpen og skogkledt (særlig på Sørøstlandet). På Vestlandet og til dels også på Sørlandet er det 
vanligere å finne artsrike vegkanter inntil edellauvskog, gjerne i skjæringer nederst i lauv-
skogskledte fjordlier. Her kan vegkanten ha både veldrenert lågurtvegetasjon og friskere 
høgstaudevegetasjon, og typisk med innslag av ulike edellauvskogsarter som myske, ram-
slauk, kjempesvingel og andre bredbladete gras. I dalførene på Østlandet er det mange ek-
sempler på artsrike vegskjæringer med tett og gammel barskog helt inntil. Som oftest er dette 
i områder med baserike skifrer og på solsida av dalføret, med eksponerte bergknauser i over-
kant av skjæringa. De mest artsrike partiene er da på knausen, utenfor det som defineres som 
vegkant i NiN. Også langs veger som skjærer gjennom myr og sumpskog, og spesielt rikmyr, 
vil det utvikles artsrike vegkanter, og til forskjell fra tørreng- og høgstaudeutformingen kan 
både skjæring, fylling og grøft være like artsrike. Vegkanter mellom hovedveg og gang- og 



 

Miljøfaglig Utredning AS                                                             Evaluering av metodeutvikling og kartlegging av artsrike vegkanter i 2012   
Rapport 2012:40    – 15 – 

sykkelveg vil nesten alltid være uinteressant biologisk sett pga. at de hovedsakelig består av 
fyllmasser. Utenfor gang- og sykkelveger slås det full bredde (3-6 m) i august. 

 
Figur 2. Bakkesøte er en karakteristisk rødlisteart i vegkanter i fjellet i Sør-Norge, sammen bla. med 
fjellnøkleblom og småsøte. Foto: Bjørn Harald Larsen. 
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Nedenfor gjennomgås det vi mener er de viktigste regionale/naturgeografiske og økoklinba-
serte utformingene av artsrike vegkanter i Norge. Utforminger basert på bruk/tilstand er ikke 
gjort, men det er fullt mulig å skille mellom vegkant hevdet med kantslått og vegkant hevdet 
med beite – med noen viktige floristiske skilletegn (blant annet et vesentlig innslag av kort-
vokste arter med krypende stengler og aktiv vegetativ spredning og/eller blader i rosett ved 
grunnen i den beitehevdete utformingen. Nordlig/alpin utforming er nærmere beskrevet i 
vedlegg 3.  

4.1 Regionale utforminger 

Sørlig/boreonemoral utforming: 

Denne utformingen har store likhetstrekk både med østnorsk/svakt kontinental utforming og 
vest- og midtnorsk/oseanisk utforming, der edellauvskogsarter er et vesentlig innslag i friske 
høgstaudeutforminger og tørrengarter på veldrenert mark. Den skilles fra disse på forekomst 
av sørlige/boreonemorale arter som blåmunke, bukkebeinurt (NT), klengelerkespore (NT), 
hjortetrøst og agderstarr. På Jæren er det kjent flere forekomster av jærtistel (EN) i vegkan-
ter, og på Sørlandet opptrer mange rødlistede bjørnebærarter i vegkanter. Disse lokalitetene 
trenger en spesiell skjøtsel for å bevare artene.  

Østnorsk/svakt kontinental utforming: 

Artsrike vegkanter på Østlandet er de klassiske, blomsterrike vegkantene med tørrengvegeta-
sjon. De opptrer vanligst rundt Oslofjorden og nord- og nordvestover i Oslofeltet opp til øvre 
deler av Numedal, Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen. Varierer fra stort inn-
slag av varmekjære tørreng- og tørrbergarter i sør (som for eksempel dragehode (VU), 
markmalurt, rankfrøstjerne (NT), engtjæreblom, nakkebær, enghaukeskjegg (VU), nikkes-
melle og i sjeldne tilfeller også eksklusive arter som smaltimotei (EN) og aksveronika (EN), 
til et til dels markert innslag av mer nordlige og subalpine arter i nordre del av området, bl.a. 
marinøkler, engbakkesøte (NT), bittersøte og flekkmure. Noen rødlistearter går inn i nesten 
hele utbredelsesområdet, slik som smånøkkel (NT) og vårveronika (VU). Beitemarksopp kan 
være viktige i mange av disse vegkantene, særlig på noe friskere mark med gulakseng eller 
tørr til frisk lågurteng av dunkjempe-dunhavre-type.  

Vest- og midtnorsk/oseanisk utforming: 

På Vestlandet er det enkelte steder, særlig i ytre strøk, artsrike vegkanter med trekk som lig-
ner på de østnorske, med en rekke engplanter. For eksempel i ytre deler av Romsdal og 
Nordmøre forekommer lokalt kalkrike vegkanter (dels som følge av innslag av skjellsand og 
dels masser fra kalkbrudd) med store mengder bittersøte, vill-lin og rundbelg, samt innslag 
av andre interessante arter som marinøkkel, blåstarr, kystengkall og brudespore, foruten di-
verse mer utbredte engarter. I tillegg kommer sparsomt innslag av beitemarksopp, med spiss 
vokssopp og kjeglevokssopp som de mest vanlige, men der også enkelte rødlistede vokssop-
per, jordtunger og rødsporer kan dukke opp. Særlig lenger sør på kysten har disse engene i 
ytre dels midtre strøk ofte et noe friskere preg med kystgrisøre, jordnøtt, smalkjempe, grov 
nattfiol og svartknoppurt som utbredte karakterarter, med vestlandsvikke (NT) og bustknop-
purt (EN) som mer lokale og sjeldne arter.  

Mer spesielt for Vestlandet er de artsrike vegkantene inne i frodige fjordlier, særlig der vegen 
går langs fjorden i sørvendte lier, med edellauvskog ovenfor. Der vil ofte et stort antall av 
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edellauvskogsartene kunne gjenfinnes i vegkantene. Stedvis kan det være store mengder av 
myske, ramslauk, sanikkel og ulike bredbladete gras (skogsvingel, kjempesvingel, lund-
grønnaks, skogfaks), samt diverse andre arter som breiflangre, vårmarihand, vårerteknapp, 
svarterteknapp og lodneperikum. Mer unntaksvis kan også forholdsvis sjeldne arter dukke 
opp, som bustknoppurt (EN), stortrollurt (VU) og hvit skogfrue (NT). I indre strøk kan også 
mer kantsonetilknyttede arter opptre, som skogflatbelg, lakrismjelt, bergmynte, engtjære-
blom og stavklokke, og disse kan gå over til mer innlandspregede tørrenger med arter som, 
gjeldkarve, sølvmure, vårskrinneblom, dunhavre, hårsveve og andre svevearter.  

Nordlig/alpin utforming: 

Utformingen forekommer både i sørnorske fjellområder og i Nord-Norge. Den er best utvik-
let på baserik berggrunn med tørrengpreg eller som reinrosehei. Særlig i beitepåvirkede om-
råder opp mot fjellet i øvre deler av dalførene og på fjellovergangene i Sør-Norge kan det 
være en rik flora av fjellplanter. Setermjelt er kanskje den lettest synlige arten, men i samme 
miljøer vil en rekke engarter kunne opptre. Typisk er ofte god forekomst av marinøkler (ikke 
bare vanlig marinøkkel, men også arter som fjellmarinøkkel, håndmarinøkkel, høstmarinøk-
kel og unntaksvis er også dvergmarinøkkel funnet) og søte-arter (der særlig bittersøte, men 
lokalt også bakkesøte, snøsøte og småsøte kan være tallrike).  

I Nord-Norge er beite av sau og storfe noe mindre utbredt langs veiene, men særlig når en 
kommer til Finnmark så utgjør beite av tamrein et viktig innslag. Der kan en i østlige deler 
av fylket få ganske artsrike vegkanter med østlig innslag, der foruten den nordlige rasen av 
setermjelt også arter som silkenellik og russemjelt er typiske. I tillegg kommer bl.a. vanlig 
marinøkkel, flekkmure, bleiksøte og flere mer vanlige engplanter. I fuktige vegkanter kan 
sibirgressløk og mer sjelden myrflatbelg (VU) opptre. I tillegg kommer også vegkanter som 
går gjennom fjellskjæringer med kalkrik berggrunn, der et hardt klima med sein gjenvoksing 
skaper langvarige, ”stabile” rasmarksmiljøer. Disse kan ha et vidt spekter av fjellplanter, 
inkludert flere arter rublom, snømure, skredarve, rosekarse (EN), bergstarr m.fl. og med rein-
rose som en karakterart. 

4.2 Økoklinbaserte utforminger 
Utforminger kan skilles på syre/base-status (SB), naturlig gjødsling (NG), vannmetning i 
marka (VM) eller uttørkingsfare (UF). Her er det valgt å bruke en kombinasjon av VM og 
UF, men også SB kunne vært brukt. Imidlertid anses VM og UF viktigere enn SB, både fordi 
det gir klarere skiller mellom utforminger og fordi de aller fleste artsrike vegkanter er base-
rike. Kalkfattige utforminger må som regel tas ut på bakgrunn av forekomst av beitemarks-
opp. Også skille på hevdregime (HR) kan være fornuftig i noen tilfeller, da beiting av veg-
kanter kan gi en annen flora enn slått alene. Utformingene er nærmere beskrevet i vedlegg 3, 
sammen med nordlig/alpin utforming. Disse fire utformingene beskriver etter vår oppfatning 
de viktigste variasjonene av artsrike vegkanter i Norge, og disse vil også bli foreslått som 
utforminger i forbindelse med revisjon av DN-håndbok 13 (Gaarder 2012).  

Tørreng/tørrberg-utforming: 

Dette er den klassiske artsrike vegkanten med tørrenger og tørrberg, med en utbredelse mye 
lik østnorsk/svakt kontinental utforming. På moderat til sterkt tørkeutsatt og veldrenert mark. 
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Typisk med kortvokste urter og gras, gjerne slåttetolerante/slåttebegunstigede arter som 
blomstrer tidlig og setter frø i løpet av juni og første halvdel av juli.  

Utformingen kan også skilles videre i en kalkfattig til intermediær type (som regel med gul-
aks-engkvein-eng) og en kalkrik type – der vegetasjonstype kan være tjæreblomeng, dunhav-
re-dunkjempe-eng, flekkgrisøre-eng, enghavre-eng eller knoppurteng. I Finnmark kommer 
også silkenellik-enger inn i artsrike vegkanter.  

Tørreng-utforming på sand har et særpreget artsmangfold, bl.a. karakterisert av god fore-
komst av marinøkler og søte-arter, som regel vanlig marinøkkel, men i nordboreal sone ofte 
med fjellmarinøkkel, bittersøte, bakkesøte (NT) og snøsøte – og sjeldent også småsøte (NT), 
høstmarinøkkel (VU) og håndmarinøkkel (NT). Dersom det er noe areal med blottlagt sand 
kan insektfaunaen være interessant, med bl.a. gravevepsarter og sjeldne/rødlistede biller.  
Typen er trolig best utviklet på bresjøsedimenter i nordre del av Gudbrandsdalen og Østerda-
len.  

Frisk/fuktig-/høgstaude-utforming: 

Urterik utforming, ofte dominert av høgstauder og halvgras. Utformingen forekommer i hele 
landet under alpin sone, men blir sjelden i Nord-Norge og opp mot fjellet for øvrig. Opptrer 
normalt på veldrenert og frisk mark, men kan også finnes på moderat tørkeutsatt og sesong-
fuktig mark. Næringsstatus varierer fra næringsfattig til noe næringsrik.  

Utformingen viser stor regional variasjon. Viktige arter å se etter på Østlandet er bl.a. orki-
deer, samt i øyenfallende rødlistearter som kåltistel (NT) og stavklokke (NT). På Vestlandet 
vil god forekomst av edellauvskogsarter som myske, sanikkel, ramsløk og bredbladede gras 
(med unntak av hundegras) være gode indikatorer på en artsrik vegkant. Store mengder 
sommerfugler på ettersommeren er også typisk for denne vegkantutformingen. Det kan også 
langs slike vegkanter være en veksling mellom friske enger og sesongfuktige partier (for 
eksempel temporære/ustabile sig over sva/grunnlendte knauser). Der berggrunnen er rik kan 
arter som vill-lin, bittersøte, fjellnøkleblom og gulsildre komme inn i slike partier. 
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Figur 3. Eksempel på fukteng/våteng-utforming av artsrik vegkant, i grøfta. Inn mot skogen går det 
over i høgstaude-utforming. Langs Rv4 ved Hegernes i Vestre Toten kommune. Foto: Bjørn Harald 
Larsen, 30.5.2012.  

Fukteng/våteng-utforming: 

Denne utformingen finnes også over hele landet, men de mest artsrike forekomstene, og som 
også har innslag av sjeldne og rødlistede arter, finner vi på Sørøstlandet og Sørlandet. Ty-
piske, noe kravfulle arter er gulstarr, stortveblad, brudespore og vill-lin. Eksempler på rød-
listearter som opptrer i utformingen er dronningstarr (NT), sprikesøtgras (EN) og tusengyl-
den (EN). Det er også kjent funn av huldregras (NT) og skogsøtgras (VU) i slike vegkanter. 
Opptrer utelukkende på frisk til våt fuktmark og er derfor som regel knyttet til veggrøfta. 

Slik det er beskrevet for den frisk-fuktige høgstaude-typen kan det også i tilknytning til den-
ne utformingen være veksling med sesongfuktige partier, eller også kildevegetasjon der 
grunnvann presser ut av løsmassene i vegkanten. Særlig der vegen går gjennom mektige og 
tette breelvavsetninger og bresjøsedimenter finnes vegkantmiljøer med kildepreg. En viktig 
indikasjon på slike forekomster er store mengder gulsildre, samt innslag av kildemjølke, 
linmjølke, sotstarr, lappmarihand og kildetilknyttede moser.  

I tillegg kommer en myrkant-utforming med karakteristiske arter som breiull, brudespore, 
engmarihand/blodmarihand, gulstarr, dvergjamne og vill-lin.  
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5 Metodeutvikling 
5.1 Generelt 

Målsetting 
I tillegg til å utvikle en metode for å identifisere og kartlegge artsrike vegkanter som oppfylte 
kriteriene i DN-håndbok 13, ble det fra prosjektledelsen etter hvert uttrykt som en målsetting 
å fange opp artsrike vegkanter som ikke er egnet for dagens skjøtsel, dvs. områder hvor det 
biologiske mangfoldet skades/reduseres av dagens skjøtselsregime. Dette gjelder særlig veg-
kanter som står i fare for å bli sprøytet (ved autovern/rekkverk og under fjellskjæringer), men 
også vegkanter som kan skades av tidlig slått av den nærmeste meteren mot asfaltkanten og 
verdifulle utforminger der aggressive arter er i ferd med å ta over pga. for sein slått. 

Kort om dagens skjøtselsregime 
Hovedprinsippet er at vegkantene langs riks- og fylkesveger slås to ganger for året: i 1 me-
ters bredde før 23. juni og i 3-6 meters bredde mellom 1. august og ca. 15. september. Kratt-
oppslag mot skog slås i noen tilfeller utenfor disse tidspunktene. For å bekjempe svarteliste-
arter/fremmede arter slås kjente forekomster to ganger årlig. Under autovern og nærmere enn 
2 m fra fjellskjæring kan entreprenørene selv bestemme hvorvidt de vil sprøyte eller klippe.  

Naturlig revegetering har blitt vanlig ved bygging av nye veger i områder uten uønskede 
arter (oftest i skog). Dette gir bedre muligheter for etablering av naturenger langs veger.  

Bruk av pukk i vegkanter derimot vil stort sett hindre etablering av andre arter enn de mest  
aggressive gras- og ugrasartene, og dette ser nå ut til å være en vanlig måte å hindre etable-
ring av vegetasjon langs veger– særlig i områder der det har blitt sprengt mye. Fylling med 
stedegne masser og revegetering vil på en helt annen måte kunne legge til rette for utvikling 
av artsrik og kortvokst eng i slike områder.  

Hvilke typer/utforminger tåler ikke dagens skjøtsel? 
I utgangspunktet vil dagens skjøtsel være god for den klassiske artsrike vegkanten; tør-
reng/tørrberg-utformingen med tyngdepunkt i Sørøst-Norge. Slått med 1 meters bredde vil 
vanligvis bare omfatte vegskulder og fylling, i noen tilfeller ned til og i grøfta. Dette gir et 
skjøtselsregime som i noen grad kan sammenlignes med beitemarker og gjør at denne sona 
oftest har sterk grasdominans. Men vegskjæringa og kantsona utenfor, hvor som regel de 
mest artsrike delene av tørrengene befinner seg, vil ikke bli slått før tidligst 1. august. Da har 
stort sett de aktuelle urtene rukket å frø seg (noen viktige unntak er bl.a. søteartene, skjegg-
klokke og stavklokke). Særlig i mellom- og nordboreal sone, med forekomster av bla. rød-
listeartene bakkesøte og skjeggklokke, bør slåttetidspunktet være etter 15. august.  

Der det er benyttet skjellsand eller annen kalkholdig masse som topplag på vegskuldra, vil 
imidlertid den tidlige slåtten på 1 meters bredde ikke være ideell. Det er ikke uvanlig at slike 
strekninger får artsrike og fine tørrenger helt inntil asfaltkanten, og en slått før 23. juni vil 
normalt føre til en utarming av mangfoldet over tid pga. at en del arter ikke når fram til 
blomstring og frøsetting. Grasartene derimot vil få gode vilkår og vil kunne konkurrere ut 
både urter og marinøkler.  
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Høgstaude-utformingen går ofte helt ned i bunnen av grøfta og litt oppetter fyllinga mot ve-
gen. De mest aktuelle artene – regionalt sjeldne eller rødlistede karplanter, blomstrer over-
veiende seinere enn de viktigste artene i tørrenga. Artene vil komme på nytt etter første slått i 
1 m bredde, men blir sannsynligvis slått igjen i august før de har rukket og satt frø. Som re-
gel vil den viktigste delen være utenfor 1 meter fra asfaltkanten, men dette varierer. Høg-
staude-engene, som ballblomenger og skogstorkenebbenger, ble tradisjonelt slått tidligere 
enn tørrengene, da de opptrer på mer næringsrik mark og raskere oppnår stor biomasse. Sein 
slått av disse engene har noen steder vist seg å favorisere noen få trivielle arter, bl.a. hunde-
kjeks og geitrams, på bekostning av mer kravfulle arter (Geir Høitomt pers. medd.). Trolig er 
det viktigere at disse engene blir slått tidligere, enn at artene får frødd seg. Dette er for det 
meste robuste og konkurransesterke arter, i motsetning til de mest kravfulle artene i tørreng-
ene, og de er bedre tilpasset en tidlig slått (formerer seg i større grad med rotskudd).  

Fukteng/våteng-utformingen vil normalt tåle dagens praksis forholdvis bra. De mest verdi-
fulle delene er som regel i vegskjæringa, hvor det enten presses ut sigevann fra løsmassene 
eller er innslag av fuktig torvjord. Også grøfta kan være viktig, og dette er mest sårbart langs 
fylkesveger, der 1 m bredde ofte vil tilsi at grøfta slås. Langs riksveger antas det at 1 m slåt-
tebredde sjelden når ned i bunnen av grøfta.  

Ut fra disse vurderingene vil det være viktigst at kartleggingen fanger opp: 

1. Tørreng-utforminger på skjellsand/kalkholdige løsmasser med artsrik eng helt inn 
mot asfaltkanten. 

2. Frisk-fuktige utforminger som har artsrike partier i fylling og grøft.  

3. Fukteng/våteng-utforminger generelt.  

5.2 Grovscreening 
For å lette arbeidet med å kartlegge artsrike vegkanter ble det i 2012 gjort en grovscreening 
av kontraktsområder som skulle kartlegges, basert på Naturbaselokaliteter, berggrunnskart 
og løsmassekart. Bruk av registreringer i Artskart er tidkrevende, samtidig som det ikke all-
tid framkommer om artsregistreringen er gjort i det som her defineres som vegkanten eller i 
sona utenfor kantslåttarealet. Dette ble derfor ikke inkludert.  

Pr 1.6.2012 lå det 402 registreringer med artsrik vegkant etter DN-håndbok 13 i Naturbase 
(Direktoratet for naturforvaltning 2012). Vi vil anta at om lag halvparten av disse har blitt 
kvalitetssikret eller er kartlagt i løpet av de siste 4-5 årene etter ny metodikk og med strenge-
re krav til dokumentasjon. De øvrige bør kvalitetssikres før de benyttes som grunnlag for å 
vurdere utforminger og aktuell skjøtsel.  

Metoden er nærmere beskrevet i kap. 2.4. Kartene ble sendt til prosjektledelsen, som fordelte 
videre til studentene som skulle utføre kartlegging innenfor de ulike kontraktsområdene. 
Samtidig ble det gitt en kortfattet botanisk beskrivelse av kontraktsområdet, inkludert viktige 
indikatorarter/mengdearter og forventede rødlistearter og eventuelt regionalt uvanlige arter.  
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5.3 Praktisk kartlegging 
5.3.1 Identifisering av artsrike vegkanter 

Nedenfor er det listet opp noen generelle og spesielle kriterier for identifisering av de ulike 
utformingene og noen tommelfingerregler for fokus under kartlegging av artsrike vegkanter, 
som ble presentert for studentene forut for kartlegging i Larsen & Gaarder (2012), i tillegg til 
de generelle beskrivelsene av de ulike utformingene (vedlegg 3): 

1. Den klassiske tørreng-utformingen har kortvokst engvegetasjon med stort innslag av 
tidligblomstrende karplanter. Typisk er enghavre-eng omkring Oslofjorden og gul-
akseng på Indre Østlandet, hvor det også er vanlig med dunhavre-dunkjempe-eng i 
rike vegkanter. I subalpine områder tar flekkmure-sauesvingel-eng over, særlig der 
det blir beitet langs vegen.  

Etter 5.-25. juni (avhengig av vegetasjonssone og breddegrad) vil de vanligvis opp-
vise stor fargeprakt/blomsterprakt og ha god forekomst av sommerfugler. Også tri-
vielle vegkanter kan oppvise stor blomsterprakt på denne tida, og da særlig med 
gulblomstrende arter som vinterkarse og løvetann. Men merk at også noen tidlige ar-
ter med gule blomster er gode indikatorer, slik som enghaukeskjegg (VU), åkermå-
ne, flekkmure, flekkgrisøre, marianøkleblom, hårsveve, mattesveve og aurikkelsve-
ve. Indikasjon på en verdifull tørreng-utforming er store mengder prestekrage, sve-
ver, gjeldkarve, knollerteknapp, engknoppurt, fagerknoppurt, dunkjempe og engtjæ-
reblom, samt grasartene dunhavre, enghavre og gulaks.  

Verdifulle lokaliteter med tørreng-utforming på fattig berggrunn kan være vanskelig 
å identifisere. Som oftest vil disse opptre der det beites forholdsvis intensivt langs 
vegen. Vi kjenner dem særlig fra åsområder på Indre Østlandet med mye sau på ut-
marksbeite og fra ytterkysten, der de opptrer inntil kystlyngheier som beites. For å 
skille ut en verdifull lokalitet er det som regel nødvendig med en minimumskompe-
tanse på beitemarksopp, i det minste slik at man er i stand til å si noe om at denne 
gruppen er representert med flere arter innenfor flere grupper (rødsporer, vokssop-
per, fingersopper og jordtunger hovedsakelig).  

2.  Artsrike og verdifulle høgstaude-utforminger vil som regel mangle fremmede arter 
og har ikke dominans av innsådde, bredbladete gras. Normalt vil ikke denne utfor-
mingen ha et jevnt og tett feltsjikt med høgstauder, men en veksling mellom høg-
staudepartier og områder med kortere vegetasjon (mosaikk med tørreng-
utformingen er ikke uvanlig, særlig i kambrosilurområdene på Østlandet og på Vest-
landet). Det kan også langs slike vegkanter være en veksling mellom friske enger og 
veldrenerte og fuktige partier (for eksempel temporære/ustabile sig over 
sva/grunnlendte knauser). Der berggrunnen er rik kan arter som vill-lin, bittersøte, 
fjellnøkleblom og gulsildre komme inn i slike områder.  

Viktige arter å se etter på Østlandet er bl.a. orkideene skogmarihand, brudespore, 
breiflangre, nattfiol og stortveblad, kåltistel (NT), stavklokke (NT) og lokalt også 
skjeggklokke (VU).  

3. Vegkanter inntil verdifulle våtmarksmiljøer, rik myrkantskog (sumpskog) og rikmyr 
vil nesten alltid være artsrike og verdifulle, og det vil da oftest være snakk om 
fukteng/våteng-utformingen. Gode indikatorer for denne utformingen er stor fore-
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komst av breiull, gulstarr, kornstarr og vill-lin, samt orkideer som engmarihand, 
blodmarihand og brudespore. Arter som spesielt bør letes etter på Østlandet er spri-
kesøtgras (EN), skogsøtgras (VU), huldregras (NT), dronningstarr (NT), langstarr 
og vassveronika (VU). 

4. Vegkanter inntil ugjødslet eller lite gjødslet kulturmarkseng vil nesten alltid være 
artsrike, selv om kulturmarksenga er i gjengroing og nærmer seg første skoggenera-
sjon. Slike naturbeitemarker, slåttemarker, hagemarker eller kystlyngheier (ytre 
kyststrøk fra Rogaland til Lofoten) vil som regel ligge inne i Naturbase.  

5. Vegkanter med skjæringer mot halvåpen/glissen kalkskog vil nesten alltid være arts-
rike og verdifulle. Også mange kalkskogslokaliteter kan tas ut fra Naturbase. Disse 
vegkantene har oftest en blanding av lyskrevende kalkskogsarter som bl.a. rød-
flangre, breiflangre, nattfiol og vintergrønnarter, og kalkkrevende engplanter fra tør-
reng-utformingen – slik som enghavre, dunhavre og bittersøte. Også noen rødlistear-
ter er typiske i denne formen for vegkanter, for eksempel stjernetistel (NT) og snau 
vaniljerot (NT). Blant marklevende sopp er det derimot mange aktuelle rødlistearter 
i vegkant mot kalkskog.  

6. Vegkanter inntil gamle boligområder (fra 1960-tallet eller eldre) og spredt boligbe-
byggelse kan være artsrike, særlig der huseiere har fått mulighet til å skjøtte kant-
sonene gjennom slått eller plenklipp. Mange slike boliger har vært etablert på gam-
le, marginale, men artsrike slåtteenger eller beitemarksområder, og kan ved riktig 
skjøtsel ha beholdt vesentlige deler av det gamle artsmangfoldet. 

Det vil alltid finnes unntak og spesielle utforminger med avvikende artssammensetning eller 
spesialiserte arter som ikke fanges opp gjennom et sett av kartleggingskriterier. Artsfattige 
vegkanter kan også være verdifulle pga. at de har innslag eller dominans av regionalt eller 
nasjonalt sjeldne arter eller rødlistearter. For eksempel er det langs strekninger langs Rv.30 i 
Tynset, Tolga og Os som er dominert av storengkall, en på landsbasis forholdsvis sjelden art, 
men som her er svært vanlig i vegkanter. Disse friske vegkantene har få andre arter. Kåltistel 
er også et eksempel på en nasjonalt sjelden (og rødlistet) art som i noen regioner (Gjø-
vik/Land/Toten særlig) kan være lokalt vanlig i vegkanter, og ofte som eneste kravful-
le/sjeldne art.  

5.3.2 Identifisering av trivielle vegkanter 
Nedenfor er det gitt noen kriterier for identifisering av trivielle vegkanter på bakgrunn av 
overfladisk kartlegging, basert på noen lett gjenkjennelige og dominerende arter, som skulle 
effektivisere feltarbeidet for studentene: 

1. Vegkanter med dominans av fremmede arter som hagelupin, russekål, kjempebjørn-
kjeks, sibirbjørnkjeks, dagfiol, kjempespringfrø, skogskjegg,  pestrotarter, slirekne-
arter mv.  

2. Tørre til friske vegkanter dominert av løvetann og vinterkarse i tidlig fase, seinere 
med stor dekning av hundekjeks og hundegras. Typisk med stor dekning av geitrams 
og burot seinere på sommeren.  

3. Frisk-fuktige vegkanter dominert av borrer og høye skjermplanter. 

4. Våte/fuktige utforminger/grøfter med tette, homogene bestander av høyvokste gras 
eller halvgras er sjelden interessante. 
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5.3.3 Områder som normalt ikke har artsrike vegkanter 
Det er også mulig å si noe om hvilke områder som ut fra generell kunnskap kan predikeres å 
være uten spesielle naturverdier. Dette var lista som ble presentert for kartleggerne før arbei-
det startet opp: 

1. Arealer mellom hovedveg og gang/sykkelveg. Der sonen mellom disse kun består av 
fylling langs hovedvegen, grøft og fylling langs gang- og sykkelvegen, vil den bare 
helt unntaksvis være interessant. Dersom det står igjen knauser el. mellom vegene, 
kan det derimot være interessante miljøer innenfor det som her defineres som veg-
kant. 

2. Langs veger i grunnfjellsområder, der det har blitt utført sprenging i stor skala. Hvis 
vegen derimot går gjennom et område med mye løsmasser – med rikt opphav, kan 
det også finnes artsrike vegkanter på strekninger med fattig berggrunn.  

3. Områder med tykk marin leire. Dette gir nesten alltid opphav til høgstaude-enger 
med dominans av næringskrevende og trivielle arter. Det kan imidlertid være en in-
teressant insektfauna knyttet til naken leirjord i slike områder, som er mangelfullt 
kjent. 

4. Vegkanter mot fulldyrket mark, og særlig dersom denne sona er smal (under 3-5 m). 
Denne sona vil som regel består av en triviell høgstaude-utforming pga. at fulldyrket 
mark i stor grad er knyttet til marine avsetninger og djup morene, og sprøyting, såing 
og avrenning fra dyrkemarka har ført til dominans av nitrogenkrevende arter og 
åkerugras. Typisk vil den være dominert av hundekjeks, hundegras, timotei, vinter-
karse, løvetann og diverse åkerugras.  

5. Vegkanter inntil nye boligfelt. Dette vil ofte være artsfattige kunstenger uten innslag 
av naturengarter.  

  



 

Miljøfaglig Utredning AS                                                             Evaluering av metodeutvikling og kartlegging av artsrike vegkanter i 2012   
Rapport 2012:40    – 25 – 

6 Evaluering 
6.1 Bakgrunn 

I anbudsdokumentene kobles prosjektet Artsrike vegkanter til Statens vegvesens ansvar for å 
begrense negative konsekvenser for naturmangfoldet av etatens virksomhet. Naturmangfold-
loven innskjerper kravene til dokumentasjon av naturverdier og økologiske effekter, og for å 
møte dette må etaten vite hvilke naturverdier som skal ivaretas. Dette er bakgrunnen for at 
etaten ville starte en mer systematisk kartlegging av vegkanter i Norge, knyttet opp mot kon-
trakter for skjøtsel av vegkanter.  

Kravspesifikasjonen beskriver formålet med prosjektet slik: ”Formålet med dette prosjektet 
er å utvikle kartleggingsmetoder samt innhente eksisterende kunnskap om artsrike vegkan-
ter.” I 2012 ble aktiviteten konsentrert om utvikling og utprøving av metode gjennom prak-
tisk kartlegging utført av biologistudenter.  

Evaluering tar utgangspunktet i formålet med prosjektet og beskriver og evaluerer de enkelte 
delene av prosessen (metodeutvikling, opplæring, utarbeidelse av hjelpemidler i kartlegging-
en (utforminger, grovscreening, sjekklister, indikatorartsliste mv.) og selve kartleggingen).  

6.2 Metodeutvikling 
6.2.1 Prosess 

Tidlig i prosjektet ble det utarbeidet et notat som beskriver eksisterende 
kartleggingsmetodikk og avgrensning av artsrike vegkanter mot andre naturtyper, viktige 
utforminger og forslag til en kartleggingsmetodikk mer tilpasset Statens vegvesens behov 
(Larsen & Gaarder 2012). Utgangspunktet for den nye metodikken var å fange opp artsrike 
vegkanter som ikke er egnet for dagens skjøtsel, dvs. områder hvor det biologiske 
mangfoldet skades/reduseres av dagens skjøtselsregime, i tillegg til andre lokaliteter som 
tilfredsstiller kriteriene i DN-håndbok 13. Terskelverdien for å kartlegge vegkanter som var 
truet av dagens skjøtselspraksis skulle settes lavere enn DN-håndbok 13.  

Vegkantene ble delt i tre hovedutforminger (tørreng-, høgstaude- og fukteng/våteng-
utforming), som ble beskrevet med faktaark og karakterarter/aktuelle rødlistearter. Metode-
kapittelet gir først en definisjon av vegkant, omtaler kort dagens skjøtselsregime og gjen-
nomgår så hvordan de ulike utformingene reagerer på dagens skjøtsel. Ut fra dette konklude-
res det med at det er viktigst at kartlegginga fanger opp: 

1. Tørreng-utforminger på skjellsand/kalkholdige løsmasser med artsrik eng helt inn 
mot asfaltkanten. 

2. Frisk-fuktige utforminger som har artsrike partier i fylling og grøft.  

3. Fukteng/våteng-utforminger generelt.  
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Videre beskrives en metode for grovscreening med basis i Naturbaselokaliteter, berggrunns-
geologi og løsmassekart med formål å predikere hvor man kan forvente å finne artsrike veg-
kanter. Dette skulle være et hjelpemiddel for de som skal utføre kartlegging i praksis.  

Kapittelet avsluttes med et sett av kriterier for å identifisere artsrike vegkanter og trivielle 
vegkanter, samt ei liste over områder hvor det ut fra generell kunnskap kan forventes at det 
ikke vil bli registrert artsrike vegkanter.  

Til sammen skulle dette gi kartleggerne grunnlag for å identifisere en artsrik vegkant og 
plassere den i en av tre utforminger, og samtidig effektivisere arbeidet ved å gi noen holde-
punkter for hvor mange kan og ikke kan forvente å finne artsrike vegkanter, og hva som ka-
rakteriserer en triviell vegkant.  

Denne metodikken ble prøvd ut under opplæring av studentene, og det viste seg da at det var 
behov for både å forbedre metodikken og supplere den med ei konkret sjekkliste eller stopp-
liste. Dette ble gjort av prosjektledelsen. Et kriteriesett for hvilke lokaliteter som skulle kart-
legges ble satt opp (fra Birkeland 2012):  

i. Vegkanten er allerede registrert i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase 
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) og ligger ved europaveg, riksveg eller fylke-
sveg.  

ii. Vegkanten har middels (B) eller høy verdi (A). 

iii. Vegkanten har lokal verdi (C) og inneholder sjeldne (også regionalt sjeldne) arter el-
ler var truet av vegvesenets skjøtselspraksis (jf. hvilke utforminger som var viktigst 
å fange opp). 

Dette skulle sikre at alle viktige og svært viktige artsrike vegkanter ble kartlagt eller reinven-
tert, samt at lokalt viktige vegkanter med verdifullt biologisk mangfold ble fanget opp der-
som de hadde en skjøtsel som ikke ivaretok dette mangfoldet.  

Videre ble det satt opp en del stopptips, dvs. ei sjekkliste over hvor man bør eller ikke bør 
stoppe for å kartlegge (fra Birkeland 2012): 

Tegn på at man ikke skal stoppe: Tegn på at man skal stoppe: 

Langs dyrka, gjødsla mark, dersom vegkanten 
er smalere enn 3 m. 

I øyenfallende rødlistearter som enghaukeskjegg, 
dragehode, solblom, stavklokke, kåltistel og 
nikkesmelle.  

Når vegetasjonen er dominert av uønskede arter 
som nitrofile arter, fremmede arter og andre 
gjengroingsarter (f.eks. hundekjeks, russekål, 
kanadagullris og lignoseoppslag).  

Der uønskede arter ikke dominerer, og det er fare 
for sprøyting: Fjellskjæring mindre enn 2 m fra 
asfaltkanten, stein i dagen mindre enn 2 m fra 
asfaltkanten og autovern eller annet rekkverk. 

 

Det ble også utarbeidet et skjema for å vurdere om nærmere kartlegging var nødvendig, som 
inneholdt de samme elementene som stopptips-lista, men utdypet dette med en vekting for å 
komme fram til om kartlegging skulle utføres eller ikke. Til skjemaet fulgte en forklaring av 
noen begreper og beskrivelse av omfang av ulike påvirkninger i forhold til vekting (se ved-
legg 1 og 2).  
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6.2.2 Evaluering 
Med disse hjelpemidlene skulle kartleggerne bli i stand til å oppdage aktuelle kartleggings-
objekter når de kjørte langs en gitt vegstrekning. Grovscreeningen skulle gi føringer for hvor 
de måtte være særlig påpasselige, mens stopptipsene var viktig for å vurdere når det var nød-
vendig å sjekke en lokalitet nærmere eller ikke. Stopp-tipsene innbefattet hvilke naturtyper 
vegkanten grenset mot, autovern/rekkverk, vegetasjonsinntrykk, lengde, trusler, i øyenfallen-
de rødlistearter og gjengroingsarter. Dersom noen av de viktigste momentene var tilstede 
(tilstrekkelig med en rødlisteart alene) skulle det stoppes for å ta lokaliteten nærmere i øye-
syn. Dersom en av kriteriene i-iii jf. kap. 6.2.1 ble vurdert å være  oppfylt, ble lokaliteten 
kartlagt.  

Noen kriterier i stopp-tips lista krever ingen biologisk kompetanse å vurdere; slik som tilste-
deværelse av autovern/rekkverk og fjellskjæring/knaus, og noen momenter under trusler 
(søppel, hogstavfall/kvist). Flere av kriteriene krever forholdsvis lite biologisk kompetanse å 
vurdere. Dette gjelder bl.a. hvilke naturtyper vegkanten grenser mot, om vegetasjonen er 
homogen eller variert, lengde på verdifull strekning og noen momenter under trusler (gjeng-
roing, de vanligste fremmede artene og gjengroingsartene). Når det kommer til verdisetting 
av naturtypen, vurdering av utforminger og identifisering av rødlistearter og svartelistearter 
kreves det god biologisk kompetanse, i noen tilfeller også høy biologisk kompetanse. Resul-
tatet av dette var trolig at kartleggerne med høyest botanisk kompetanse foretok flere stopp 
basert på særlig identifisering av rødlistearter (i fart), mens det for andre kriterier antakelig 
var små forskjeller mellom kartleggerne.  

Vi antar at det var ganske enkelt for biologistudentene å ta ut vegkanter som skal kartlegges 
på grunnlag av at de blir truet av dagens skjøtselsregime, dvs. at de står i fare for å bli sprøy-
tet eller trues av gjengroing, avfallshenlegging eller invasjon av svartelistearter. Identifise-
ring av artsrike vegkanter basert på rødlistearter og regionalt sjeldne arter eller utforminger 
antas derimot å være noe underrepresentert i sluttresultatet. Kompetanse på karakterarter og 
naturtypen med utforminger vil imidlertid raskt kunne bygges opp når man arbeider så inten-
sivt med et avgrenset utvalg arter og typer. Det forventes derfor at andelen viktige vegkanter 
med rødlistearter/regionalt sjeldne arter eller spesielle utforminger økte utover i kartleg-
gingsperioden, og at i siste fase av kartleggingen var studentene godt i stand til å skille ut 
også disse.  

6.3 Opplæring 
6.3.1 Praktisk gjennomføring 

Ettersom opplæringen var en sentral del av metodeutviklingen, ble det satt av en uke til å 
sette sommervikarene inn i hva som utgjør en artsrik vegkant, hvorfor de er viktige og hvor-
dan de skulle registreres. Siden registrering av artsrike vegkanter krever god botanisk kom-
petanse, var denne delen av opplegget spesielt viktig for en god gjennomføring. Opplæringen 
ble foretatt av Miljøfaglig utredning og lederne i prosjektgruppa slik:  
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§ Mandag 11.juni: Gjennomgang av foreløpig metode innendørs og opplæring i bruk 
av utstyr. Støttelitteratur (utdrag fra DN-håndbok 13 og faktaark om artsrike vegkan-
ter fra Miljøfaglig Utredning) utdelt.  

§ Tirsdag 12.juni: Sommervikarene får prøve seg på egenhånd i Oslo øst.  

§ Onsdag 13.juni: Gjennomgang av ulike typer artsrike vegkanter i felt (i Gjøvik-
Toten) sammen med ledere og konsulent. Det ble lagt vekt på tørreng- og høgstau-
deutformingen, og på identifisering av sentrale rødlistearter og indikatorarter.  

§ Torsdag 14.juni: Halve dagen  brukt til felles sikkerhetskurs for alle sommervikarer i 
Statens vegvesen. De to sommervikarene som hadde dette kurset fra før av ble med 
Astrid Skrindo i felt (i Asker og Bærum) for å teste ut metoden i fellesskap. Resten 
av dagen ble brukt til en felles gjennomgang av endelig fastsatt metode i felt (i Ro-
merike vest) med Astrid Skrindo. 

§ Fredag 15.juni: Dagen ble brukt til å gå igjennom lokaliteter som vikarene mente var 
interessante fra tirsdagen.  

I tillegg ble det igjen gjennomgått eksempler på artsrike vegkanter i felt (Gjøvik-Toten) un-
der sommersamlingen for prosjektet den 22.juni. 

6.3.2 Evaluering 
Opplæring i felt hadde i utgangspunktet to hovedformål: 

1. Gjøre studentene i stand til å identifisere en artsrik vegkant og plassere den i en av de 
tre utformingene. 

2. Gjøre studentene i stand til å identifisere en utvalg indikatorarter og rødlistearter ty-
pisk for artsrike vegkanter på Østlandet (innenfor de kontraktsområder som inngikk i 
kartleggingene i 2012).  

Kunnskapsnivået hos studentene sprikte i utgangspunktet en god del. Flere hadde botanikk 
som en interesse utenom studiet, noe som gir klare fortrinn framfor de som bare har kurs 
gjennom utdanningen. Også nivået på utdanningen var ulik. Opplæringen vil derfor også 
treffe ulikt, der noen får repetert økologi og arter, mens andre kanskje får i overkant mye 
informasjon å sortere på kort tid. Tilbakemeldingene fra studentene var forholdsvis positive 
på dette punktet. Det ble imidlertid etterlyst bla. mer fokus på hvilke utforminger og arter 
som kan ta skade av ordinær vegkantskjøtsel, og hvilke utforminger som er sjeldnest.  

En klar svakhet i opplæringen var at det ikke ble tid til å besøke mer enn 2 av 10 kontrakts-
områder. Artsrike vegkanter varierer en del fra region til region, ut fra variasjoner i flora mel-
lom vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner. Det er særlig klimatiske forhold som tempe-
ratur og årsnedbør som er av betydning, men også høyde over havet, gradienten kyst-innland 
og berggrunn/kvartærgeologi har stor betydning. For eksempel skiller vegkanter på Romeri-
ke seg radikalt fra vegkanter på Hadeland i samme vegetasjonssone, samme avstand fra kys-
ten og om lag samme høydelag – pga. store forskjeller i geologi og dannelseshistorie. 

Dette førte til at studentene var dårlig kjent med enkelte utforminger og en del viktige indi-
katorarter og rødlistearter i områder som ikke hadde blitt besøkt under opplæringsperioden. 
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Særlig i Sør-Østerdalen, Rendalen/Engerdal/Trysil og Nord-Gudbrandsdalen finnes utfor-
minger og arter som ikke ble demonstrert under opplæringen. I Rendalen/Engerdal/Trysil og 
dels også i Sør-Østerdalen gjelder det særlig frisk-fuktige utforminger med innslag av østlige 
arter på finkornede løsmasser, mens det i Nord-Gudbrandsdalen er både ekstreme tørrenger – 
med innslag av en del varmekjære arter som ble demonstrert under opplæringen, men som i 
tillegg har noen typiske tørrbakkearter for regionen som hengepiggfrø, sprikepiggfrø, rank-
frøstjerne, smånøkkel og ullurt, og friske til våte vegkanter med markert innslag av fjellplan-
ter. Den sistnevnte utformingen kan også være aktuell i Rendalen/Engerdal/Trysil.  

 
Figur 4. Studentene ble kjent med tørreng-utformingen langs Rv4 ved Einafjorden, hvor det er mange 
forekomster med bl.a. enghaukeskjegg. Bildet er tatt ved Einavoll i sørenden av Einafjorden. Foto: 
Bjørn Harald Larsen, 30.5.2012.  

Ut fra dette kan det antas at det ble funnet færre artsrike vegkanter enn forventet i Sør-
Østerdalen, Rendalen/Engerdal/Trysil og Nord-Østerdalen. Den venstre kolonnen i tabellen 
nedenfor viser antall strekninger som ble screenet ut i alle kontraktsområdene, mens høyre 
kolonne viser hva som faktisk ble funnet i de ulike kontraktsområdene (i Østfold nord ble 
rapport fra tidligere prosjekt i fylket benyttet).   
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Tabell 1. Forholdet mellom antall strekninger hvor det ble antatt å være artsrike vegkanter og faktisk 
antall kartlagte strekninger.   

 Antall strekninger 
screenet ut 

Antall lokalite-
ter kartlagt 

Prosent av 
forventet 

Gjøvik/Toten Ca. 200 100 50 
Nord-Gudbrandsdalen 100 47 47 
Sør-Hedmark 76 5 7 
Romerike vest 74 20 26 
Rendalen/Engerdal/Trysil 49 8 16 
Sør-Østerdalen 43 0 0 
Asker-Bærum 29 6 21 
Oslo vest 6 0 0 
Oslo øst 5 1 20 
SUM Ca. 580 198 34 

 

Som tabellen viser ble det størst sprik når det gjelder Sør-Østerdalen, der det ble forventet 
middels høyt antall – men ikke ble funnet noen artsrike vegkanter. Men både Nord-
Gudbrandsdalen og Rendalen/Engerdal/Trysil var blant områdene med høyest prosentandel 
kartlagte lokaliteter i forhold utpekte vegstrekninger. Det er ellers verdt å merke seg at det 
ble funnet så få artsrike vegkanter i Sør-Hedmark, på tross av rik berggrunn og variert natur- 
og kulturlandskap, mens det i Romerike vest ble funnet forholdsmessig mange lokaliteter. En 
del av dette kan trolig forklares med ulike registratorers erfaringer med de aktuelle utfor-
mingene og botaniske kompetanse.  

6.4 Hjelpemidler i kartleggingen 
6.4.1 Grovscreening av kontraktsområdene 

Prosess/aktivitet 
Som et hjelpemiddel for kartleggerne ble det foretatt en grovscreening av kontraktsområdene 
for å finne fram til vegstrekninger med godt potensial for artsrike vegkanter. Screeningen tok 
utgangspunkt i eksisterende Naturbaseregistreringer, berggrunnsgeologi og kvartærgeologi. 
Bakgrunnen for dette er at artsrike vegkanter gjerne opptrer i områder med kalkrik berggrunn 
og grunt løsmassedekke over fjellet.  

Naturbaselokaliteter med artsrike vegkanter var selvfølgelig som prioritert strekning, og i 
tillegg ble det med bakgrunn i Naturbaseregistreringer screenet ut vegstrekninger som gren-
set mot andre naturtypelokaliteter innenfor hovedtypen kulturlandskap, rikmyr, rik sump-
skog, kalkskog og edellauvskog. Strekninger langs lokaliteter med andre naturtyper ble også 
inkludert mer skjønnsmessig.  

Under arbeidet med å velge ut prioriterte vegstrekninger ble disse kriteriene benyttet for å 
avmerke en strekning, etter prioritet: 

§ Naturbaselokalitet med artsrik vegkant 

§ Tilgrensende naturbaselokalitet med andre kulturlandskapstyper (særlig slåttemark, 
naturbeitemark, hagemark og beiteskog) 
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§ Kalkrik berggrunn og tynt løsmassedekke 

§ Tilgrensende naturbaselokalitet med rikmyr, rik sumpskog, kalkskog eller rik edel-
lauvskog, evt. andre naturtyper skjønnsmessig 

§ Kalkrik berggrunn og tykt løsmassedekke 

§ Kalkfattig berggrunn og tynt løsmassedekke (skjønnsmessig) 

Samtidig med oversendelse av kartene med prioriterte strekninger, ble det gitt en kort, over-
ordnet floristisk beskrivelse av kontraktsområdet.  

Evaluering 
Utvelgelse av prioriterte strekninger basert på lokaliteter i Naturbase vil alltid være nyttig. 
Lokaliteter som allerede er kartlagt som artsrik vegkant i Naturbase vil som regel ha kvalite-
ter som må kartlegges nærmere. Men det er også mulig at lokalitetene har mistet sin verdi 
pga. vegomlegginger, andre mindre inngrep, endring i skjøtselsregime mv. Kvaliteten på 
naturbaselokaliteter med artsrik vegkant varierer betydelig, slik det fortsatt gjør også med 
andre naturtyper. Dette er en naturtype som ofte blir lavt prioritert under kartlegging, og opp-
rinnelsen til lokaliteten kan være basert på informasjon av svært varierende kvalitet både når 
det gjelder lokalisering og artsopplysninger. Det er derfor helt nødvendig at alle slike lokali-
teter oppsøkes i kartleggingen. 

Strekninger som grenser direkte mot naturtypelokaliteter med slåttemark, naturbeitemark, 
hagemark og beiteskog i god hevd vil nesten alltid ha artsrike vegkanter. Selv om hevden har 
opphørt for ei tid tilbake vil sannsynligheten være stor for å treffe en artsrik utforming, i de 
mer kontinentale områdene av landet (for eksempel Nord-Gudbrandsdalen) kanskje så lenge 
som 30-40 år etter opphørt hevd. Treffprosenten går trolig ned betydelig når det gjelder 
strekninger med andre naturtyper og når lokalitetene ikke går helt inn mot vegkanten.  

Prediksjon av biologisk mangfold basert på fysiske faktorer som berggrunn, kvartærgeologi, 
klima osv. er problematisk. Hovedsakelig vil vi anta at treffprosenten er stor på kombinasjo-
nen kalkrik berggrunn og tynt løsmassedekke, særlig med en skifrig bergart som gjør 
sprengning lite aktuelt. Moderat kalkrik eller kalkfattig berggrunn kombinert med tynt løs-
masselag er lite forutsigbart og vil sannsynligvis gi store sprik mht. sammenfall med artsrike 
vegkanter. Det samme gjelder nok kombinasjonen kalkrik berggrunn og tykt løsmasselag, 
som nok kan gi opphav til artsrike vegkanter bare når spesielle forutsetninger foreligger, slik 
som krappe skjæringer eller utslag av kalkrikt sigevann mv. Også en veg lagt over torvjord i 
tilknytning til rikmyr eller rik myrskogskant vil ha gode forutsetninger for å utvikle artsrik 
vegetasjon, dersom ikke masseutskifting medfører at også grøfter og skjæringer fylles opp 
med fremmede masser. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæring og grøft, vil mulighetene for 
å få inn både orkideer og andre kravfulle og konkurransesvake arter fra rikmyra være tilste-
de.  
Tilbakemeldingene fra kartleggerne viste at det var til dels store sprik mellom områdene 
mht. hvor godt hjelpemiddel screeningen var. Prediksjonene fungerte best i områdene med 
kalkrike og skifrige bergarter, dvs. Gjøvik-Toten og Nord-Gudbrandsdalen. Her var de fleste 
strekninger tatt ut på bakgrunn av sammenfall mellom skifrig, kalkrik berggrunn og tynt 
løsmassedekke. Minst grad av sammenfall ser det ut til å ha vært i Sør-Østerdalen og Sør-
Hedmark. Sør-Østerdalen er et område med fattig berggrunn og overveiende tykke løsmas-
ser. Strekningene som ble screenet ut var hovedsakelig basert på naturbaselokaliteter og 
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skjønnsmessige vurderinger av områder i tilknytning til rik torvjord. Ofte vil masseutskif-
tinger og drenering gjøre det vanskelig å forutsi om man får utviklet artsrike vegkanter i slike 
områder.  

En screening basert på registreringer i Artskart er tidkrevende, samtidig som det ikke alltid 
framkommer om artsregistreringen er gjort i det som her defineres som vegkanten eller i 
sona utenfor kantslåttarealet. Det var bakgrunnen for å ikke ta inn denne tilleggsinformasjo-
nen i grovscreeningen. Screeningen vil bli både bedre og mer nøyaktig med å ta inn også 
rødlistearter og regionalt sjeldne arter, så dersom man ønsker å bruke ressurser på dette 
framover bør det vurderes tatt inn.  

Materialet kan ikke tolkes slik at kartleggerne ikke har klart å fange opp artsrike vegkanter 
på strekningene som har blitt pekt ut som prioriterte. Misforholdet mellom predikerte områ-
der med artsrike vegkanter og faktisk kartlagte lokaliteter skyldes nok i hovedsak svakheter 
ved grovscreeningen som metode.  

Den korte floristiske beskrivelsen av kontraktsområdene ble vurdert å være til stor hjelp for 
kartleggerne (Birkeland 2012). Disse bør systematiseres og være mer utfyllende (se kap. 
7.3). I 2012 bar de klart preg av å være utarbeidet på ad hoc basis og under tidspress.  

6.4.2 Utforminger, faktaark og liste over indikatorarter 

Prosess/aktivitet 
Som nevnt har verken DN-håndbok 13 eller NiN har utforminger av henholdsvis Artsrik 
veikant (D03) og Vegkant (T-10). Vegkantene kan skilles i utforminger enten på bakgrunn av 
regional variasjon eller basert på variasjon i lokale basisøkokliner etter NiN-systemet (se 
kap. 3).  

Det antas at NiN-systemet vil få en sterkere og sterkere rolle framover i norsk naturforvalt-
ning. Derfor så vi det mest hensiktsmessig å skille utforminger på lokale basisøkokliner de-
finert i NiN (jf. Halvorsen mfl. 2008). Dette er også i tråd med forventningene til ny DN-
håndbok 13, og arbeidet med å beskrive utforminger, sette kriterier for verdisetting og utar-
beide artsliste over indikatorarter har blitt samkjørt med revisjonen av DN-håndboka (Gaar-
der 2012).  

Det ble skilt ut tre utforminger; tørreng/tørrberg-utforming, frisk-fuktig/høgstaude-utforming 
og fukteng/våteng-utforming. Disse er nærmere beskrevet i vedlegg x. Der er også verdiset-
tingskriterier samt aktuelle rødlistearter og regionalt sjeldne/uvanlig arter for hver enkelt 
utforming listet opp (til en viss grad fordelt på regioner og vegetasjonssoner).  

I tillegg til listene over rødlistearter og regionalt sjeldne/uvanlige arter knyttet til de ulike 
utformingene, ble det også utarbeidet ei liste over indikatorarter for artsrike vegkanter gene-
relt i aktuelt kartleggingsområde i 2012 – dvs. Østlandet fra Østfold/Oslo til Nord-
Gudbrandsdalen/Rendalen/Engerdal. Denne bestod av i alt 36 arter. 

Evaluering 
Det første spørsmålet man kan stille seg er hvorvidt det var riktig skille vegkantene i tre ut-
forminger. På en måte kompliserte dette kartleggingen og økte informasjonsmengden som 
studentene skulle sette seg inn i før kartleggingen. Samtidig kan det ha gitt en struktur og 
oversikt som gjorde det lettere å identifisere vegkantene, i det minste etter en tids erfaringen 
med arbeidet. Alternativet hadde vært å presentere vegkantene som en naturtype, men som 
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kan ha typiske arter fra tørrengsamfunn, høgstaude-enger eller våtmark. Vi mener at å skille 
ut utforminger på sikt vil gi en mer strukturert forståelse av vegkantene som naturtype. Så 
selv om dette for noen ble kompliserende tidlig i kartleggingen, antar vi at det på sikt gjorde 
identifiseringen lettere.  

Som ventet fant sommervikarene flest tørreng-lokaliteter, men også høgstaude-utformingen 
var godt representert. Det var også forventet at fukteng/våteng-utformingen utgjorde mindre 
enn 1/3 av kartlagte lokalitetene, både fordi det er vårt inntrykk at det generelt er færre verdi-
fulle lokaliteter av denne utformingen på landsbasis, men også fordi det var forventet at den 
var vanskeligere å skille ut for studentene. Både høgstaude- og fukteng/våteng-utformingen 
utgjorde en større andel av kartlagte lokaliteter enn det vi hadde trodd på forhånd, noe som 
kan tolkes som en indikasjon på at utskillingen av utforminger og beskrivelser av disse i fak-
taark kan ha bidratt til et større fokus og dermed flere kartlagte lokaliteter av disse typene.  

Kartleggerne som arbeidet i Nord-Gudbrandsdalen savnet en nærmere beskrivelse av nord-
lig/alpin utforming av artsrik vegkant. Denne har ikke fått eget faktaark ennå, men er kort 
beskrevet i Larsen & Gaarder (2012). Det ble vurdert at denne var lite aktuell i 2012, men 
det var klart behov for en utdyping av utforming i tilknytning til deler av kartleggingen i 
Nord-Gudbrandsdalen. Dette må gjøres før neste års feltsesong.  

Faktaarkene er bygd opp på samme måte som alle faktaarkene i revidert DN-håndbok 13 vil 
bygges opp. Dette er en styrke i forhold til enhetlige kriterier for beskrivelse, verdsetting og 
bruk av karakterarter/indikatorarter. Vi ser ikke for oss andre hensiktsmessige måter å gjøre 
dette på.  

En åpenbar svakhet var at lista over indikatorarter ikke var samkjørt med tilsvarende lister 
over rødlistearter og regionalt sjeldne/uvanlige arter i faktaarkene for de tre utformingene. 
Det er uklart hvorvidt eller i hvor stor grad kartleggerne benyttet faktaarkene under kartleg-
gingen. Lista over indikatorarter er særlig viktig når det har kommet så langt at en lokalitet 
skal kartlegges. Da vil det være en åpenbar fordel at det er lister for alle fire utformingene, 
som inkluderer alle aktuelle sjeldne og rødlistede arter – i tillegg til mengdearter som karak-
teriserer naturtypen/utformingen. Dette må det legges mer arbeid i før neste års feltsesong.  

Tabell 2. Eksempel på liste over indikatorarter/mengdearter, rødlistearter og regionalt sjeld-
ne/uvanlige arter i tørreng-utforming av artsrik vegkant (ikke komplett). Når det gjelder de sjeldneste 
artene (VU og EN), bør det i tillegg til dokumentasjon også telles antall individer. NB! Lista er et 
eksempel og ikke en uttømmende oversikt.  

Art Rødliste-
status 

Aktuelt område Dokumentasjon 

Diagnostiske mengdearter 
Engtjæreblom  Hele landet Kryssliste 
Prestekrage  Hele landet Kryssliste 
Flekkgrisøre  Østlandet og Trøndelag Kryssliste 
Fagerklokke  Østlandet og Trøndelag Kryssliste 
Gjeldkarve  Hele landet Kryssliste 
Gulmaure  Hele landet Kryssliste 
Knoppurtarter  Østlandet og Trøndelag Kryssliste 
Rundbelg  Hele landet unntatt Finnmark Kryssliste 
Osv.    
Regionalt uvanlige/sjeldne arter 
Marinøkkel  Hele landet Foto 
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Art Rødliste-
status 

Aktuelt område Dokumentasjon 

Fjellmarinøkkel  I høyereliggende strøk i Sør-Norge, spredt 
videre nord til Vest-Finnmark   

Foto 

Bitterblåfjær  Østlandet og avgrensede deler av Trønde-
lag 

Kryssliste 

Storengkall  Sørlandet, Østlandet, Sørvestlandet og 
Trøndelag 

Foto 

Reinrose  I høyereliggende strøk i Sør-Norge, fra 
Trøndelag og nordover også langs kysten 

Kryssliste 

Bittersøte  Hele landet nord til Troms Foto 
Snøsøte  I høyereliggende strøk i Sør-Norge, i Nord-

Norge også lokalt langs kysten   
Foto 

Hjertegras  Østlandet nord til Dovre/Tynset, kyststrøk 
til Trøndelag 

Kryssliste 

Smalnøkleblom  Nordlige Østlandet, spredt videre nordover  Foto 
Osv.    
Rødlistearter 
Smaltimotei EN Oslo, Asker, Bærum, Ringerike, Hole og 

Sør-Fron 
Belegg 

Aksveronika EN Oslo, Asker, Bærum, Nesodden og Ringe-
rike 

Belegg 

Dragehode VU Østlandet nord til 
Åmot/Sel/Vang/Hemsedal, dragehode-
glansbille (EN) i søndre del 

Foto (innsamling 
forbudt) 

Enghaukeskjegg VU Østlandet nord til 
Åmot/Øyer/Aurdal/Krøderen 

Foto 

Vårveronika VU Østlandet nord til Rings-
aker/Dovre/Vang/Hol/ Rauland, samt Indre 
Sogn 

Belegg 

Høstmarinøkkel VU Østlandet og søndre/indre del av ST og MR Foto 
Solblom VU Lokalt langs kysten fra ØF til MR, nordover 

på Østlandet til Trysil og Mjøsdistriktet 
Foto 

Rankfrøstjerne NT Hovedsakelig de store dalførene og flat-
bygdene på Østlandet 

Foto 

Smånøkkel NT Østlandet nord til Tynset/Dovre/Vang/Ål, 
samt Oppdal og Indre Sogn 

Foto 

Nikkesmelle NT Kyststrøk fra Rogaland til Østfold og nord til 
Ringsaker på Indre Østlandet 

Foto 

Knollmjødurt NT Indre Oslofjord, Son-Jeløya ØF og omkring 
Tyrifjorden 

Foto 

Bakkesøte NT Hele landet nord til Vest-Finnmark Foto 
Småsøte NT I høyereliggende strøk i Sør-Norge, spredt 

videre nord til Troms 
Foto 

Ullurt NT Omkring Oslofjorden og oppover flatbyg-
dene og dalførene nord til Ottadalen, samt 
Indre Sogn 

Foto 

Sprikepiggfrø NT Spredt/lokalt i Sør-Norge, mest aktuell i 
Nord-Gudbrandsdalen og rundt Oslofjorden 

Belegg 

Håndmarinøkkel NT I høyereliggende strøk i Sør-Norge, spredt 
videre nord til Vest-Finnmark   

Belegg 

Griseblad NT Østfold Foto 
Hvitkurle NT Lokalt på Vestlandet (ikke i vegkanter ellers 

i utbredelsesområdet) 
Foto 

Fjellnøkleblom NT I høyereliggende strøk i Sør-Norge Foto 
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Sommervikarene savnet en klar terskel for hva som er en artsrik vegkant og ikke, og når det 
skal kartlegges og ikke. Terskelverdi for en artsrik vegkant kan være vanskelig selv for er-
farne naturtypekartleggere. I faktaarkene er det gitt en del kriterier for verdisetting, der mi-
nimumskravet for å gi en lokalitet verdi C (lokalt viktig) enten er oppfyllelse av første para-
meter eller begge de to siste: 

- Minst en rødlisteart i kategori nær truet (NT) 

- To eller flere regionalt sjeldne/uvanlige arter 

- Lengre enn 100 m 

Endelige faktaark ble imidlertid ikke klare tidsnok til å kunne benyttes under kartlegginga. 
De foreløpige hadde ikke en fullstendig liste over kriterier og innebar i praksis at vegkanten 
måtte ha forekomst av en rødlisteart for å kunne kartlegges. Dette ble litt for snevert, og det 
er derfor en svakhet at ikke endelige faktaark kunne benyttes. Dette kan ha ført til at vegkan-
ter som oppfylte begge de to siste kriteriene ikke ble kartlagt.  

6.5 Kartlegging 
6.5.1 Resultater (fra Birkeland 2012) 

Antall lokaliteter 
Totalt ble det registrert 198 lokaliteter hvorav 53 var såkalte «naturbase-lokaliteter» (artsrike 
vegkanter allerede registrert i Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase). Noen artsrike 
vegkanter ble delt opp i flere dellokaliteter, ettersom lange strekninger med forskjellige na-
turtyper og trusler kan trenge ulik skjøtsel. På grunn av vanskeligheter mellom å skille dello-
kaliteter og separate lokaliteter i det innsamlede datamaterialet, blir hver dellokalitet her talt 
som en enkelt lokalitet. Det betyr at flere av de 198 lokalitetene kan være deler av samme 
strekning. Over halvparten av lokalitetene (100) er i Gjøvik-Toten området, mens ca. en fjer-
dedel av lokalitetene (47) er i Nord-Gudbrandsdalen. I de resterende kontraktsområdene ble 
det maksimalt registrert 20 lokaliteter (Romerike vest), mens det på det minste ikke ble regi-
strert noen artsrike vegkanter i det hele tatt (Oslo øst og Sør Østerdalen) 

Utforminger 
Generelt var tørreng/tørrbakke den vanligste utformingen for artsrike vegkanter (48,5 % av 
lokalitetene ble kategorisert som tørreng/tørrbakke), mens våteng/fukteng var den minst van-
lige (18,8 % av lokalitetene ble kategorisert som våteng/fukteng). En oversikt over utfor-
minger fordelt på kontraktsområder er gitt i figur 5. En artsrik vegkant kan være en mosaikk 
av flere naturtyper, og en lokalitet kan derfor bestå av flere kategorier.  
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Figur 5. Lokaliteter fordelt på naturtyper (enheten antall lokaliteter). Fra Birkeland 2012. 

Rødlistearter 
Det ble funnet ni rødlistede karplantearter under kartleggingen. Disse var dragehode (VU), 
enghaukeskjegg (VU), solblom (VU), fjellnøkleblom (NT), hengepiggfrø (NT), kåltistel 
(NT), rankfrøstjerne (NT), småsøte (NT) og sprikepiggfrø (NT). Bare de tre første er regnet 
som truet. Stort sett alle disse artene har tidligere vært knyttet til beite- og slåttemarker 
(Artsdatabanken 2012). Totalt ble det registrert 74 lokaliteter med disse artene.   

I tillegg til vegkanter med rødlistearter, ble det også registrert vegkanter med sjeldne og re-
gionalt uvanlige planter som f.eks. marinøkler, flere søtearter og orkidéer.  

Tabell 3. Rødlistearter fordelt på kontraktsområder. I kontraktsområdene som ikke står oppført ble det 
ikke funnet noen rødlistearter. Rødlistevurdering i parentes: VU = Sårbar (Vulnerable) og NT = Nær 
truet (Near Threatened). Fra Birkeland 2012.  

Rødlistearter  Nord- Gud-
brandsdalen 

Gjøvik-
Toten 

Romerike 
vest 

Totalt 

Dragehode (VU)  1   1 
Enghaukeskjegg (VU)  16  16 
Solblom (VU)   1 1 
Fjellnøkleblom (NT) 4   4 
Hengepiggfrø (NT) 3   3 
Kåltistel (NT)  19  19 
Rankfrøstjerne (NT) 23   23 
Småsøte (NT) 4   4 
Sprikepiggfrø (NT) 2   2 
Totalt 37 35 1 73 

 

6.5.2 Evaluering 
Det var som forventet at flest artsrike vegkanter ble funnet i Gjøvik-Toten og Nord-
Gudbrandsdalen. Her er det gjennomgående kalkrik berggrunn, og stort sett skiferbergarter. 
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Dessuten er det forholdvis lite løsmasser over berggrunn, særlig i Vestre Toten, høyerelig-
gende deler av Gjøvik kommune samt lisidene (øvre del) og subalpine områder i Nord-
Gudbrandsdalen. Som tidligere nevnt for det mer overraskende at så få artsrike vegkanter ble 
funnet i Sør-Hedmark (der det er kalkrikt i nordre del, og med varierende løsmassedekke), 
og for så vidt også i Sør-Østerdalen – selv om berggrunn og løsmassedekke her taler for få 
lokaliteter, men fullstendig fravær av artsrike vegkanter var allikevel overraskende. For de 
andre områdene var det mindre avvik fra det forventede.  

De registrerte rødlisteartene er stort sett som forventet. I Gjøvik-Toten-området ble det kun 
registrert enghaukeskjegg og kåltistel, og disse er da også karakterarter for henholdsvis tør-
reng- og høgstaude-utformingen i denne regionen, og da spesielt enghaukeskjegg i Vestre 
Toten og kåltistel i Gjøvik. Andre rødlistearter man kan forvente i dette kontraktsområdet er 
bakkesøte (NT), men registreringen ble gjort så tidlig på sesongen at man eventuelt hadde 
måtte basert seg på fjorårsplanter – noe som krever litt erfaring både å oppdage og gjenkjen-
ne (men demonstrert i Vestre Toten 13.6.2012).  

Også i Nord-Gudbrandsdalen står det ofte bakkesøte i vegkantene, særlig i høyereliggende 
områder. Her er spesielt rankfrøstjerne (tidligere smalfrøstjerne) en karakterart, mens det er 
noe sjeldnere å finne sprikepiggfrø og hengepiggfrø. Dragehode er sjelden, og det ene funnet 
representerer et tidligere kjent funn på baksida i Sel kommune. Fjellnøkleblom og småsøte 
kommer inn i høyereliggende områder; fjellnøkleblom som regel vanligere enn småsøte. 
Andre rødlistearter som kan dukke opp i vegkanter er ullurt (NT), samt sjeldnere håndmarin-
økkel (NT) og høstmarinøkkel (VU).  

Funnet av solblom i Hurdal var forventet, da arten er kjent fra denne lokaliteten.  

En del rødlistearter er vanskelige å artsbestemme, og for disse artene er det viktig at det sam-
les belegg som sendes ett av de naturhistoriske museene i Norge for sikker artsbestemmelse 
og oppbevaring i herbariene for dokumentasjon. Hvilke arter dette gjelder spesifiseres i arts-
lista for hver enkelt utforming (jf. tab. 2).  

Asker-Bærum: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleggerne har fått 
god oversikt over vegkantene/utformingene og mangfoldet knyttet til dem. Ikke forventet 
mange lokaliteter eller sjeldne/rødlistede arter. Indikatorkartene fungerte dårlig (liten eller 
ingen forskjell på avmerkete og ikke avmerkete strekninger). 

Gjøvik-Toten: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleggerne har fått 
god oversikt over de viktigste utformingene lokalt og mangfoldet knyttet til dem. Redegjort 
for vanligste arter og rødlistearter, men savner litt om regionalt uvanlige arter (bla. bør det 
forventes flere funn av bl.a. hjertegras, bitterblåfjær, bittersøte og marinøkkel). Indikatorkar-
tene traff ganske bra. 

Dette er det området vi kjenner best fra tidligere. Ut fra registreringene i excelark fra kart-
leggerne i Gjøvik og Toten, ser det ut til at de aller fleste kjente artsrike vegkantene i regio-
nen (Naturbase og egne upubl. kartlegginger) har blitt fanget opp. Noen unntak finnes, og 
dette er for det meste fukteng/våteng- og høgstaude-vegkanter. Det var forventet at disse 
utformingene var vanskeligst å registrere og identifisere. Opplæring mot disse utformingene 
er viktig, da de har større skjøtselsutfordringer enn tørreng-utformingen. 

Nord-Gudbrandsdalen: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleggerne 
har fått god oversikt over de viktigste utformingene lokalt og mangfoldet knyttet til dem. De 
gir en oversikt over indikatorarter som fungerte nede i dalen, og hvilke som var karakteris-
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tiske for vegkanter i høyereliggende strøk. Vurderingen av indikatorarter er god, med unntak 
av tettegras og myrklegg på fjellet – som er vanlige arter knyttet til intermediær myr og 
sig/grøfter. Rapporten fra kartleggerne tyder på at det ble gjort en del funn av bakkesøte og 
mogop (NT) som ikke har blitt med i oversikt over rødlistefunn. Indikatorkartene traff godt. 

Oslo vest: Beskrivelsen gir ikke mulighet for å vurdere om kartleggerne har fått noen god 
oversikt over utforminger og artsmangfold, noe som trolig først og fremst skyldes lite varia-
sjon i området (og dårlig tilgjengelighet pga. stor trafikk). 

Oslo øst: Beskrivelsen gir ikke mulighet for å vurdere om kartleggerne har fått noen god 
oversikt over utforminger og artsmangfold, og dette skyldes nok først og fremst lite variasjon 
i området (og dårlig tilgjengelighet pga. stor trafikk). 

Rendalen/Engerdal/Trysil: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleg-
gerne har fått god oversikt over de viktigste utformingene lokalt og mangfoldet knyttet til 
dem. Det er nevnt flere regionalt uvanlige arter fra vegkantene. Nikkesmelle er sannsynligvis 
en feilbestemming. Derimot viser bildet fra området en kåltistel, men denne har ikke kommet 
inn i oversikten over rødlistearter.  

Romerike vest: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleggerne har fått 
god oversikt over de viktigste utformingene lokalt og mangfoldet knyttet til dem. 

Søndre Hedmark: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleggerne har 
fått ganske god oversikt over de viktigste utformingene lokalt og mangfoldet knyttet til dem. 
Det var imidlertid forventet at man skulle finne artsrike vegkanter i dette kontraktsområdet. 
Indikatorkartene fungerte dårlig (utvalgte strekninger grenset stort sett til dyrket mark).  

Sør-Østerdalen: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleggerne har fått 
ganske god oversikt over vegkantene/utformingene og mangfoldet knyttet til dem. Ikke for-
ventet mange lokaliteter eller sjeldne/rødlistede arter. Indikatorkartene fungerte dårlig (liten 
eller ingen forskjell på avmerkete og ikke avmerkete strekninger). 

Østfold nord: Beskrivelsen av vegkantene i området gir inntrykk av at kartleggerne har fått 
ganske god oversikt over vegkantene lokalt og mangfoldet knyttet til dem. 

Kvaliteten på de kartlagte lokalitetene varierer noe. For noen strekninger er artslistene noe 
korte (og trolig mangelfulle). Ut fra beskrivelsene i excel-arkene, vil det trolig være mulig å 
gi beskrivelser og verdivurderinger av lokalitetene som tilfredsstiller de nyeste kravene for 
innlegging i Naturbase. Det bør være et mål at der det kartlegges skal alle arter typisk for 
kulturmarkseng noteres, dvs. arter som begunstiges av langvarig ekstensiv hevd uten gjøds-
ling (jf. Halvorsen mfl. 2009).  

Strekninger med autovern eller rekkverk var prioritert for kartlegging pga. at det som regel 
sprøytes under disse. Autovern står nesten alltid på vegfyllinger, og det er bare der det er 
brukt stedegne masser i disse fyllingene, uten topplag med pukk el., at de kan forventes å 
være viktige vegkanter for biologisk mangfold. I praksis vil det si at de kun er aktuelle på 
fylkesveger(?). På riksveger og europaveger vil fyllingene så å si alltid ha tykke topplag med 
tilkjørt masse. Birkeland (2012) foreslår mindre strenge krav i forhold til kartlegging av  
strekninger med autovern for å effektivisere arbeidet, og en mulig tilnærming til det foreslås 
i kap. 7.3.  

Birkeland (2012) har den samme innvendingen mot stopp ved alle fjellskjæringer. Her er det 
berggrunnsforholdene som er viktigst. Alle fjellskjæringer i områder med kalkrik berggrunn 
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bør sjekkes, og særlig langs fylkesvegene der inngrepene ikke er så store. Langs riks- og 
europaveger vil fjellknausen som regel ligge utenfor arealet som slås, og det som regnes for 
vegkanten.  

Ut fra vår lokalkunnskap i to av kontraktsområdene og generell kunnskap om rødlistearter 
langs veger i Sørøst-Norge antar vi at studentene har klart å fange opp en ganske stor andel 
av de artsrike vegkantene i de kartlagte kontraktsområdene (60-80 % med kvalifisert gjet-
ning), med et forventet utvalg av rødlistearter representert på lokalitetene. Både resultatene 
og egenevalueringen presentert av Birkeland (2012) tyder på at en del lokaliteter ikke ble 
oppdaget, og vi antar at dette særlig gjaldt i tidlig fase av kartleggingen. At bakkesøte ikke er 
med i oversikten i Birkeland (2012), skyldes nok at den i rødlista nå er benevnt engbakkesøte 
(vår underart). Det er tatt flere bilder av bakkesøte på lokalitetene, og den er også nevnt fra 
flere kontraktsområder.  

Det går ikke klart fram av rapporten fra kartleggingen hvor mange dagsverk som ble nedlagt 
i prosjektet. Trolig dreier det seg om 4 uker (20 dager) med effektiv kartlegging av 9 perso-
ner, dvs. 180 dagsverk. Det var to og to som arbeidet på til sammen 5 lag, noe som innebar at 
en fra Statens vegvesen rullerte mellom lagene for å fylle opp turnusen. I praksis vil det si at 
kanskje så mye som 200 dagsverk ble lagt ned i prosjektet. Vår erfaring er at en erfaren na-
turtypekartlegger alene vil kunne kartlegge minimum 10 lokaliteter med artsrike vegkanter i 
løpet av en dag, noe avhengig av berggrunn og potensial i aktuelt område. Dette forteller 
kanskje først og fremst følgende: 

- Sjekk av strekninger med autovern/rekkverk og fjellskjæringer tar uforholdsmessig 
lang tid, trolig med svært begrenset resultat i form av artsrike vegkanter (se også tid-
ligere i dette kapitlet).  

- En erfaren naturtypekartlegger bruker mindre tid på å stoppe langs strekninger uten 
spesielle naturverdier, samtidig som vedkommende er bedre i stand til å oppdage go-
de lokaliteter under kjøring langs veg. 

- For en lite erfaren kartlegger går mye tid med til å vurdere om en strekning skal kart-
legges eller ikke.  

Det er ikke dermed sagt at en erfaren naturtypekartlegger kunne utført denne kartleggingen 
med to dagsverk pr. kontraktsområde (10 lokaliteter pr dag = 200 lokaliteter/20 dagsverk). 
For det første er det ikke tatt i betraktning at strekninger med autovern og fjellskjæringer skal 
ha spesielt fokus. Videre må man forvente at flere lokaliteter ble oppdaget (kanskje så mye 
som dobbelt så mange), samt at flere av områdene kartlagt i 2012 hadde så stor avstand mel-
lom artsrike vegkanter at antall lokaliteter kartlagt pr. dag ville blitt (langt) mindre enn nor-
malt. Med tanke på kostnader, vil det trolig være mer fornuftig å bruke erfarne naturtypekart-
leggere til en noe mer omfattende opplæring framfor at de skal gjøre selve kartleggingen.  

7 Diskusjon 
7.1 Oppsummering av erfaringer i 2012 

Tilbakemeldingene fra sommervikarene går i retning av at opplæringen fungerte bra når det 
gjaldt hvilke ting som skulle vektlegges for å identifisere en artsrik vegkant samt demonstra-
sjon av ulike vegetasjonstyper og viktige arter i felt. Det etterlyses imidlertid mer tid brukt 
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på utformingen fukteng/våteng siden denne er vanskelig å skille ut. Utformingen kan også 
skades av for tidlig slått og er derfor viktig å få med i kartleggingen. Klare mangler i opplæ-
ringen ellers er demonstrasjon av lokale utforminger og arter utenfor områdene hvor opplæ-
ringen foregikk. Dette må det finnes en løsning på før neste feltsesong (se kap. 7.3).  

Opplæringen var i all hovedsak basert på karplantefloraen. Andre grupper som kunne vært 
vektlagt er spesielt insekter, men også moser og sopp. Beitemarksopp er ei sentral gruppe når 
vi snakker om kulturmarkseng i vegkantene, men opplæringen foregikk før noen aktuelle 
arter hadde fruktifisert. Insekter er minst like relevant, men ingen av de som var involvert i 
opplæringen hadde god kompetanse på insekter. Kartleggerne må sortere mye informasjon 
og kunnskap i løpet av kort tid under opplæringen. Det er derfor fornuftig å fokusere på den 
viktigste artsgruppa, nemlig karplanter. Men insekter er såpass viktig at det hadde vært et 
vesentlig poeng å lære noen karakterarter og typiske rødlistearter for vegkantsamfunn. Også 
når det gjelder beitemarksopp er det viktig at vegvesenet har et system som gjør at de oppfyl-
ler kunnskapskravet i naturmangfoldloven så lenge vi vet at mange arter i denne gruppa er 
høyt rødlistet og har en del forekomster i vegkanter.  

Å skille vegkantene i økologisk ulike utforminger ser ut til å ha fungert bra mht. å strukturere 
kunnskap og gjør trolig lettere oppdage andre artsrike vegkanter enn den klassiske tørreng-
typen.  

Den praktiske kartleggingen har fungert bra i de fleste kontraktsområdene, dvs. at sommer-
vikarene har funnet en forventet mengde lokaliteter, beskriver vegkantene greit og har regi-
strert et forventet utvalg av indikatorarter, regionalt uvanlige arter og rødlistearter. Listen 
over stopp-tips og kartleggingsskjemaet som ble benyttet får gode tilbakemeldinger fra stu-
dentene, men at kriteriene for hva skal kartlegges og ikke kartlegges bør bli enda tydeligere.  

En nærmere beskrivelse av alpin/nordlig utforming etterlyses av kartleggerne som arbeidet i 
Nord-Gudbrandsdalen. Dette bør forberedes før neste feltsesong.  

Grovscreeningen på forhånd har ikke fungert optimalt. Bare i Gjøvik-Toten og Nord-
Gudbrandsdalen traff utpekingen av områder hvor man skulle være spesielt oppmerksom på 
artsrike vegkanter godt. Dette er samtidig de områdene som vedkommende som utførte scre-
eningen kjente best fra før. I disse områdene var det særlig kombinasjonen kalkrik berggrunn 
(hovedsakelig skiferbergarter) og tynt løsmassedekke som ga utslag i screeningen. Sannsyn-
ligvis gir denne kombinasjonen de beste forutsetningene for å treffe en strekning med artsri-
ke vegkanter. Dersom man treffer dårlig med screeningen vil den tjene mot sin hensikt, ved 
at områder med like store muligheter for å registrere artsrike vegkanter får mindre oppmerk-
somhet. Denne metoden bør derfor tas opp til ny vurdering (se kap. 7.3).  

Lista over indikatorarter var ikke utfyllende og heller ikke differensiert på utforminger. Kart-
leggerne hadde derfor bare delvis nytte av denne lista. Det er viktig at denne kompletteres, 
og at det ikke bare skilles på utforminger men også viktige mengdearter, regionalt uvanli-
ge/sjeldne arter og aktuelle rødlistearter. Dette vil gjøre lista til et godt verktøy under kart-
leggingen.  

Hovedproblemet for sommervikarene ser ut til å ha vært å bedømme hvilke vegkanter som 
trengte endret skjøtsel. Dersom de ikke var i stand til å vurdere dette, var det hovedsakelig 
forekomst av rødlistearter som ga utslag i forhold til om en lokalitet skulle kartlegges som 
artsrik vegkant eller ikke. Dette må derfor bli mer sentralt i opplæringen, inkludert en grun-
digere innføring i vegvesenets skjøtselspraksis.  
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I noen kontraktsområder ble det registrert langt færre lokaliteter og arter enn forventet i veg-
kantene. Dette kan skyldes både lav kvalitet på eksisterende Naturbaselokaliteter, manglende 
utslag av baserik berggrunn på vegetasjonen pga. mye utskifting av masse, løsmasser med 
opprinnelse i langt mindre kalkrike bergarter eller varierende kunnskaper og forskjeller i 
skjønn hos kartleggerne.  

I forbindelse med selve kartleggingen viser sommervikarene til en del praktiske problemer 
med kartverk, lokalisering mv. (Birkeland 2012). Dette tas ikke nærmere opp her.  

7.2 Konklusjon 
Med noen enkle og noen mer ressurskrevende grep i opplæringen og gjennomføringen av 
kartleggingen tror vi at det er mulig å forbedre både andelen artsrike vegkanter som fanges 
opp, og særlig av de noe vanskeligere typene høgstaude- og fukteng/våteng-utforming, og 
øke kvaliteten på kartleggingen, dvs. bedre dokumentasjonen av lokalitetene. Også registrert 
artsmangfold bør kunne økes noe med en mer tilpasset opplæring.  

Et vesentlig punkt er å holde på gode kartleggere fra år til år, som settes i team med mindre 
erfarne sommervikarer. Dette vil føre til en gradvis høyere kvalitet på kartleggingene, samti-
dig som det vil bli en vesentlig internopplæring i det.  

Det antas at en viss andel av artsrike vegkanter ikke ble oppdaget under kartleggingen i 
2012, særlig i første fase av arbeidet – før studentene fikk den nødvendige erfaringen med de 
ulike utformingene og de aktuelle artene. For å få et tilfredsstillende resultat som sikrer at 
vegvesenet oppfyller kunnskapskravet i naturmangfoldloven, mener vi det er nødvendig å 
gjennomføre en del endringer i opplegget for neste år og særlig styrke opplæringen knyttet 
opp mot det enkelte kontraktsområde. Vår konklusjon er at vi vil anbefale vegvesenet å gå 
videre med kartlegging av artsrike vegkanter med bruk av biologistudenter, under forutset-
ning av at de forslåtte endringene i kap. 7.3 gjennomføres.  

7.3 Forslag til endringer 
Ut i fra tilbakemeldingene fra sommervikarene (Birkeland 2012) og evalueringen av proses-
sen med metodeutvikling, utarbeidelsen av hjelpemidler i kartleggingen og selve kartleg-
gingen har vi kommet opp med et forslag til endringer som må på plass før neste års feltse-
song. Endringene gjelder både opplæring, selve metodikken, gjennomføringen av kartleg-
gingen og kvalitetssikring. God tid til planlegging gir nå muligheter for å sette et opplegg 
med gode sjanser for å lyktes med vegvesenets målsettingen med prosjektet, jf. kap. 1.  

7.3.1 Metodeutvikling/hjelpemidler i kartleggingen 

Veiledningshefte/kartleggingsinstruks 
Informasjonen og hjelpemidlene nedenfor foreslås samles i et hefte som sommervikarene får 
utdelt ved starten av opplæringen.  

Faktaark 
Faktaarkene for de ulike utformingene ferdigstilles i løpet av våren. I tillegg til de tre som er 
nesten ferdige (tørreng-, høystaude- og fukteng/våteng-utforming), lages et eget faktaark for 
nordlig/alpin utforming.  
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Indikatorartsliste 
Denne differensieres på utformingsnivå, og det skilles på viktige mengdearter, regionalt 
uvanlige/sjeldne arter og aktuelle rødlistearter (jf. tabell 2). Det er særlig viktig at oversikten 
over regionalt uvanlig arter er mest mulig komplett, da kriteriene for om en lokalitet skal 
kartlegges kan stå og falle med om det er to eller flere arter innenfor denne kategorien. Det 
bør også innarbeides noen lett identifiserbare, rødlistede og/eller karakteristiske insekter og 
sopp i oversikten.  

Grovscreening 
Screeningen av områdene skjer sammen med de som skal kartlegge, uten at det tegnes ut noe 
kart over prioriterte strekninger. Potensialet vurderes i forhold til berggrunn og løsmassekart, 
og det tas utskrift av aktuelle naturbaseobjekter (først og fremst artsrike vegkanter, men også 
andre kulturlanskapslokaliteter som grenser mot vegkant – både for å være spesielt oppmerk-
som på disse strekningene og for å se på registrert artsmangfold).  

Stopp-tips/kartleggingsskjema 
Lista over stopp-tips og kartleggingsskjemaet videreutvikles i tråd med det som vedtas end-
ret i metodikk. Dette innebærer bla. å tone ned stopp ved autovern/rekkverk og fjellskjæring 
noe. Knaus bør gis høyere vekting selv om de ofte vil være lite truet av dagens skjøtsel. Det-
te er som regel artsrike habitat, særlig i områder med kalkrik berggrunn, og det er derfor vik-
tig at de blir med i kartleggingen med tanke på å høyne kunnskapsnivået om verdifulle loka-
liteter langs veger.  

Stopp-tipsene må baseres på skjønn, og avgjørelsen må tas raskt (i fart). Kriteriene bør derfor 
være få og i øyenfallende. Nedenfor er det vist en mulig endring av stopp-tips lista for å for-
enkle dette for kartleggerne. 

Stopp-tips: 

1. Rødlisteart oppdaget 
2. Knaus eller fjellskjæring nærmere vegen enn 2 m i område med kalkrik berggrunn 
3. Kortvokst eng på strekning med autovern 
4. Lang strekning med kortvokst eng og/eller varierte, fargerike enger 
5. Kortvokst fukteng/våteng i grøft i område med kalkrik berggrunn 
6. Naturbeitemark og hagemark inntil vegkanten 
7. Vegkanten beites og har preg av naturbeitemark 

Punkt 2 og 5 krever at man har tilgang på berggrunnskart, enten digitalt eller på papir. Punkt 
6 og 7 krever at man i opplæringa tar inn identifisering av disse naturtypene, med avgrens-
ning mot gjødslet beite som særlig aktuelt. Det er ikke vesentlig i denne sammenheng om 
beitemarka er i gjengroing eller ikke. Gjengroende beitemark kan ha kantsoner mot veg som 
er artsrike i mange tiår etter at hevden har opphørt, der kantslåtten har erstattet tidligere bei-
ting og bidratt til å bevare artsmangfoldet.  

I praksis bør det være unødvendig med ei liste over når man ikke stoppe når man har ei liste 
som sier når man skal stoppe. Det kan allikevel være formålstjenlig med en kort oversikt 
over områder man kan kjøre raskt forbi: 
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Tegn på at man ikke trenger stoppe: 

1. Smal vegkant (under 3 m) som grenser mot dyrket mark, kultureng eller annen veg 
(for eksempel gang/sykkelveg). 

2. Dominans av høyvokste nitrofile og/eller fremmede arter. 
3. Kraftig lignoseoppslag.  

Når man først har stoppet og startet kartleggingen er det trolig nødvendig med ei ny punkt 
for punkt sjekkliste som gås gjennom for å faktisk finne ut om det er en lokalitet som skal 
kartlegges som artsrik vegkant man står overfor. Under er det vist et eksempel på hvordan 
dette kan løses, men denne er ikke gjennomarbeidet og ferdig. 

Sjekkliste for kartlegging som artsrik vegkant: 

1. Rødlistearter tilstede: kartlegges 
Rødlistearter ikke tilstede: gå til punkt 2 

2. To eller flere regionalt uvanlige/sjeldne arter tilstede, jf. liste, og lengde mer enn 100 
meter: kartlegges 
Kriteriene ikke oppfylt: gå til punkt 3 

3. Diagnostiske mengdearter dominerer vegetasjonen over større arealer, og det er klare 
vegetasjonstyper (for eksempel dunhavreeng, tjæreblomeng eller grisøreeng): kart-
legges 
Kriteriene ikke oppfylt: Kartlegges ikke.  

7.3.2 Opplæring 
Ei uke med felles opplæring som i 2012, med vekt på: 

1. Innføring i vegvesenets samlede skjøtselspraksis. Når avvikes det fra standardene, 
når kan det sprøytes osv.   

2. Teoretisk innføring i hva som kjennetegner en artsrik vegkant og de fire utforminge-
ne av naturtypen. Hvordan påvirkes de ulike utformingene av dagens skjøtselsprak-
sis? 

3. Befaringer med fokus på å identifisere en artsrik vegkant, demonstrasjon av ulike ut-
forminger og vanlige mengdearter samt et utvalg regionalt uvanlige arter og rødliste-
arter. I tillegg demonstrasjon av naturbeitemark og hagemark, inkludert avgrensning 
mot gjødslet beite og beiteskog (verdiene knyttet til trærne, ikke engvegetasjon). 
Hovedvekt på karplanter, med noen viktige insektarter i tillegg.  

4. Sikkerhet og gjennomføring av praktisk kartlegging.  

En dags opplæring i hvert kontraktsområde før oppstart som inkluderer: 

1. Vurdering av potensial vha. Naturbase, Artskart, berggrunnskart og løsmassekart.  
2. Demonstrasjon av typiske utforminger lokalt, samt de viktigste mengdeartene og re-

gionalt uvanlige/sjeldne arter og rødlistearter.  

7.3.3 Praktisk kartlegging 
Ett kontraktsområde bør kartlegges av ett fast team på to personer. Rullering er positivt og 
gir bredere erfaring for den enkelte sommervikar, men for resultatene av kartleggingen er det 
trolig negativt når vi snakker om feltarbeid av forholdvis kort varighet (under 1-2 måneder). 
Med det opplegget som er foreslått for opplæring, vil det være en forutsetning at samme 
mannskap utfører kartleggingen av hele kontraktsområdet. Dersom samme team skal kart-
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legge flere kontraktsområder, vil det beste være at de får områder som har likhetstrekk fram-
for at de skal lære seg flere lokale/regionale utforminger og artsutvalg.  

Strekninger med autovern eller rekkverk var prioritert for kartlegging pga. at det gis mulig-
het for å sprøyte disse strekningene. Autovern står nesten alltid på vegfyllinger, og det er 
bare der det er brukt stedegne masser i disse fyllingene, uten topplag med pukk el., at de kan 
forventes å være viktige vegkanter for biologisk mangfold. I praksis vil det trolig si at de kun 
er aktuelle på fylkesveger. På riksveger og europaveger vil fyllingene så å si alltid ha tykke 
topplag med tilkjørt masse. Autovern bør derfor få mindre vekting, særlig på riks- og euro-
paveger, samtidig som skjønn utøves på fylkesvegene – slik at det ikke må stoppes på alle 
strekninger med autovern. Dette vil effektivisere kartleggernes arbeid, samtidig som det fri-
gjør tid til å gjøre grundigere kartlegging av strekninger med artsrike vegkanter. 

7.3.4 Kvalitetssikring 
For å få en mer presis formening om hva som fanges opp av artsrike vegkanter og ikke, 
eventuelt hvilke utforminger som er vanskeligst å få med under kartlegginga, anbefales det å 
utføre en kvalitetssikring av et utvalg strekninger i 2013. I utgangspunktet bør det foretas 
stikkprøver i alle kontraktsområder. Med bakgrunn i dette gis det nye anbefalinger om end-
ringer i opplæring og kartlegging, eventuelt også metode. 
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Vedlegg 
Vedlegg	  1.	  Skjema	  for	  å	  vurdere	  om	  nærmere	  kartlegging	  er	  nødvendig.	  Vek-‐
tingen	  er	  et	  forslag	  og	  er	  ikke	  endelig.	  	  
    Vegkantnr: _____ _____ _____ _____   

Grenser mot   Vekting         

  fjellskjæring (stein) 3         

  løvskog 2         

  barskog 1         

  dyrka mark 0         

  beitemark i hevd 3         

  beitemark gjenngrodd 1         

  autover/rekkverk 3         

  knaus 1         

  annet: 
 

        

    
 

        

Vegetasjonsinntrykk variert 1         

  homogen 0         

  stor urtemangfold 1         

    
 

        

Lengden < 50 0         

  50-100 1         

  100- 2         

    
 

        

Trusler Lignose-gjengroing +1/-1         

  Hundekjeks-gjengroing +1/-1         

  Annen gjengroing +1/-1         

  Lupin +1/-1         

  Russekål +1/-1         

  Kanadagullris +1/-1         

  Søppel +1/-1         

  Hogstavfall/kvist +1/-1         

  Kjempespringfrø +1/-1         

  Kjempebjørnekjeks +1/-1         

  Parkslirekne +1/-1         

  Rognspirea +1/-1         

    
 

        

   
        

Iøyenfallende rødliste-
arter 
  

Enghaukeskjegg 8         

Dragehode 8         

  Aksveronika 8         

  Solblom 8         



 

Miljøfaglig Utredning AS                                                             Evaluering av metodeutvikling og kartlegging av artsrike vegkanter i 2012   
Rapport 2012:40    – 47 – 

  Nikkesmelle 8         

  Knollmjødurt 8         

  Bakkesøte 8         

  Skjeggklokke 8         

  Kåltistel 8         

  Hvit skogfrue 8         

  Sørlig engkall 8         

  Brudespore 8         

  Bittersøte 8         

    
 

        

Andre gjengroingsar-
ter enn de som er 
nevnt under "trusler"   

 
      

  

  Mjødurt 
 

        

  Brennesle/stornesle 
 

        

  Høymole 
 

        

  Burot 
 

        

  Åkertistel 
 

        

  Bringebær 
 

        

  Rogn 
 

        

  Selje 
 

        

  Geitrams 
 

        

        

 
Vedlegg	  2.	  Forklaring	  til	  skjemaet	  i	  vedlegg	  1.	  	  

  Vekting 

Grenser 
mot 

 

fjellskjæring 
(stein) 

 

3 

 

Hvis det er fjell/stein mindre enn 2 m fra asfalten kan entre-
prenørene sprøyte dette. Derfor er det ekstra viktig å kartleg-
ge disse.  

Hvis dere er i tvil om vegkanten er bra nok for kartlegging, 
skal dere kartlegge disse pga. sprøytefaren. Kanskje har den 
ikke sjeldne karplanter, men tenk på insektene. 

 løvskog 

 

2 Vanligvis større sannsynlighet til å finne artsrik vegkant enn 
barskog. Ofte også beiteskog. 

 barskog 1 Jo tettere barskogen er, jo mindre sannsynlig er det å finne en 
bra vegkant 

 dyrka mark 

 

0 Dyrka mark som er gjødslet har sjelden en artsrik vegkant. 
Men det kan forekomme! 

 beitemark i hevd 

 

3 Dette kan både være åpen eng og skog, så dere kan ofte 
krysse både her og på skog, da tolker vi det som beiteskog!  

Beitet er i hevd hvis det ikke er dominert av gjengroingsarter 

Hvis beitet er i hevd, vil vegkanten være en del av et større 
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system: ekstra viktig å ta vare på: kartlegg!!! 

 beitemark 
gjenngrodd 

 

1 Dette kan både være åpen eng og skog, så dere kan ofte 
krysse både her og på skog, da tolker vi det som beiteskog!  

Beitet er ikke i hevd hvis gjengroingsarter dominerer… 

Hvis beitet ikke er i hevd, skal vegkanten være bedre enn den 
som er i hevd for at den skal kartlegges! 

 autovern/ 

rekkverk 

 

3 Samme argumentasjon som fjellskjæring/stein i dagen: sprøy-
tefare: Kartlegg selv om det ikke er store planteverdier! 

Ofte står autovern på fylling, en konstruert fastmark, noe som 
gjør at vegetasjonen ikke like ofte er så velutviklet som ved 
skjæring, men: sjekk!!! 

 knaus/ 

naturmark 

2 Dette vil oftest gjelde fjell- eller kystområder, her er vegkanten 
en naturlig avslutning: viktig å kartlegge 

 annet:  Kanskje er det noe helt annet: hus, mur, … 

    

Vegeta-
sjons-
inntrykk 

 

variert 

 

1 Har enga stor variasjon i både arger, men også nisjer som 
stein, humper, jordtyper? Dette kan både slå positivt og nega-
tivt ut, men skaper mulighet for mange ulike arter… 

 homogen 

 

0 

 

Ensformig eng. Hvis det er en rødlista art eller mange indika-
torarter, kan den kartlegges, men hvis ikke, kan den drop-
pes… 

 stor urtemang-
fold 

 

1 

 

Stor urtevariasjon gir store muligheter for insekter. Selv om 
ikke karplantene er sjeldne, kan det være sjeldne og sårbare 
insekter. -Ta den med! 

    

Lengden 

 

< 50 

 

0 Ta de bare med hvis de har rødlista arter eller står i fare for å 
bli sprøyta 

 50-100 

 

1  

 100- 

 

2 Er enga lang, trenger den ikke så mye annet for å skulle bli 
kartlagt! 

    

Trusler 

 

Lignose-
gjengroing 

 Når det er så mye at du tror det kan bli skog: problem. Skriv 
gjerne hvor i vegkanten de vokser på registreringsskjemaet 

 Hundekjeks-
gjengroing 

 Enkeltplanter er uproblematisk, det skal være ganske mange 
før det er et problem 

 Annen gjengro-
ing 

 Se egen liste. Siste punkt i tabell 6. 
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 Lupin/ Russekål/ 
Kjempespring-
frø/ Parkslirek-
ne/ 

Kjempebjørne-
kjeks/ 

Rognspirea/ 

Kanadagullris 

+1/-1 

 

Selv få planter er et problem 

 

 Søppel 

 

+1/-1 

 

Litt papir gjør ikke noe, men større ting eller mye plast må 
nevnes 

 Hogstavfall/ 

kvist 

+1/-1 

 

f.eks. hauger med flis, hauger med kvist 

 

    

I øyenfall-
ende rød-
listearter 

 !! Disse artene vil automatisk gjøre at vegkanten skal kartleg-
ges, trusler eller ikke!!!!! 
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Vedlegg	  3:	  Foreløpige	  faktaark	  for	  naturtypen	  artsrik	  vegkant	  og	  utfor-‐
mingene	  tørreng,	  høgstaude-‐eng	  og	  fukteng/våteng.	  Verdisettingskriteri-‐
ene	  er	  de	  samme	  for	  alle	  utformingene.	  Liste	  over	  rødlistearter	  er	  bare	  
presentert	  for	  hver	  enkelt	  utforming.	  	  

Artsrik	  vegkant	  

Hvorfor	  utvalgt:	  Vegkanter	  som	  blir	  slått	  eller	  beitet	  kan	  utvikle	  artsrike	  enger	  som	  
blir	  erstatningsbiotop	  for	  slåtteenger	  eller	  naturbeitemark.	  Over	  tid	  kan	  vegkantene	  få	  
stabil	  og	  verdifull	  kulturmarkseng.	  Det	  er	  særlig	  karplantefloraen	  som	  er	  interessant,	  
men	  også	  innenfor	  grupper	  som	  beitemarksopp,	  graveveps,	  sommerfugler	  og	  biller	  kan	  
slike	  miljøer	  være	  artsrike	  og	  ha	  spesialiserte	  arter.	  	  

Økologisk	  karakteristikk:	  Naturtypen	  omfatter	  vegfylling,	  grøft	  og	  vegskjæring,	  samt	  
ei	  sone	  utenfor	  som	  til	  sammen	  utgjør	  en	  natur	  forvaltningsenhet,	  enten	  fordi	  den	  
inngår	  i	  kantslåtten	  langs	  vegen,	  eller	  den	  har	  fått	  økt	  innstråling	  og	  endret	  mikroklima	  
pga.	  rydding	  og	  slått	  inntil.	  Omfatter	  kunstmarktypen	  vegkant	  (T-‐10)	  i	  NiN.	  	  	  

Utforminger:	  

-‐ Tørreng-‐utforming	  

-‐ Frisk-‐fuktig/høgstaude-‐utforming	  

-‐ Fukteng/våteng-‐utforming	  

-‐ Nordlig/alpin-‐utforming	  

Utformingene	  skilles	  ut	  hovedsakelig	  på	  bakgrunn	  av	  fra	  de	  lokale	  basisøkoklinene	  (se	  
Halvorsen	  mfl.	  2008)	  uttørkingsfare	  (UF)	  og	  vannmetning	  i	  marka	  (VM),	  samt	  at	  en	  
nordlig/alpin	  utforming	  basert	  på	  naturgeografisk	  tilhørighet	  også	  er	  skilt	  ut.	  Tørreng-‐
utformingen	  er	  den	  klassiske	  artsrike	  vegkanten	  med	  lågvokst	  kulturmarkseng,	  som	  er	  
best	  utviklet	  på	  kalkrike	  bergarter	  i	  Oslofeltet	  og	  til	  dels	  også	  i	  Trondheimsfeltet.	  Høg-‐
staude-‐utformingen	  forekommer	  på	  friskere	  mark	  og	  karakteriseres	  av	  en	  veksling	  
mellom	  lågurteng	  og	  høgstaude-‐eng.	  	  Fukteng/våteng	  er	  typisk	  lokalisert	  til	  veggrøfta	  
og	  nær	  rikmyr,	  sumpskog	  og	  rike	  våtmarksmiljøer	  kan	  utformingen	  ha	  innslag	  av	  
mange	  kravfulle	  arter.	  	  

Utbredelse:	  

Naturtypen	  er	  utbredt	  i	  hele	  landet.	  En	  konsentrasjon	  av	  artsrike	  og	  viktige	  vegkanter	  
finner	  vi	  i	  områder	  med	  rike	  bergarter,	  særlig	  skifrige	  bergarter,	  i	  Sørøst-‐Norge	  og	  
søndre	  del	  av	  Trøndelag,	  samt	  i	  fjordliene	  på	  Vestlandet.	  	  

Påvirkning/bruk:	  

Langs	  alle	  riks-‐	  og	  	  fylkesveger	  og	  de	  fleste	  kommunale	  veger	  foretas	  kantslått	  en	  til	  to	  
ganger	  i	  løpet	  av	  sommersesongen.	  Dette	  gir	  grunnlag	  for	  å	  utvikle	  engvegetasjon	  langs	  
vegene.	  Langs	  de	  tre	  førstnevnte	  veiklassene	  klippes	  det	  i	  1	  m	  bredde	  tidlig	  i	  sesongen,	  
og	  i	  3-‐6	  m	  bredde	  på	  ettersommer/høst.	  Dette	  gjør	  at	  får	  en	  skjøtsel	  som	  minner	  mest	  
om	  beite	  nærmest	  vegen	  og	  om	  slåtteeng	  utenfor.	  Langs	  mange	  veger	  beites	  det	  også,	  i	  
tillegg	  til	  eller	  i	  stedet	  for	  kantslått.	  Grøfterensk	  utføres	  med	  jevne	  mellomrom	  langs	  
hele	  vegnettet,	  og	  i	  tillegg	  blir	  det	  i	  varierende	  grad	  hogd	  siktelinjer	  i	  svinger	  og	  kryss	  
mv.	  	  	  	  
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Skjøtsel	  og	  hensyn:	  

Det	  er	  viktig	  at	  skjøtselen	  er	  tilpasset	  de	  enkelte	  utformingene.	  Tørreng-‐utformingen	  
bør	  slås	  på	  ettersommeren/tidlig	  høst,	  etter	  at	  de	  viktigste	  karplantene	  har	  frødd	  seg.	  
Nordlig-‐alpin	  utforming	  med	  tørre	  og	  friske	  enger	  bør	  ikke	  slås	  før	  etter	  15.	  august.	  
Høgstaude-‐utformingen	  har	  engsamfunn	  som	  er	  tilpasset	  tidlig	  slått,	  da	  dette	  var	  enger	  
som	  raskt	  oppnådde	  høy	  biomasse.	  For	  å	  unngå	  at	  disse	  blir	  dominert	  av	  hundekjeks	  og	  
andre	  aggressive	  arter	  bør	  den	  slås	  før	  midten	  av	  juli.	  Fukteng/våteng-‐utformingen	  kan	  
skades	  av	  for	  tidlig	  slått,	  og	  denne	  bør	  slås	  samtidig	  med	  tørrengene.	  	  

Grøfterensk	  bør	  i	  prinsippet	  ikke	  foretas	  på	  strekninger	  med	  artsrike	  vegkanter.	  Det	  tar	  
mange	  år	  før	  de	  kravfulle	  engplantene	  igjen	  kan	  etablere	  seg	  etter	  en	  grøfterensk,	  og	  i	  
mens	  kan	  også	  uønskede	  og	  fremmede	  arter	  få	  mulighet	  til	  å	  etablere	  seg.	  De	  artsrike	  
vegkantene	  har	  kulturmarkseng,	  og	  den	  krever	  stabilitet	  i	  jordsmonnet	  for	  å	  utvikles	  
optimalt.	  Med	  grøfterensk	  vil	  deler	  av	  vegkant	  erstattes	  med	  kunstmark,	  som	  aldri	  kan	  
få	  det	  samme	  mangfoldet.	  	  	  

Siktrydding	  i	  forbindelse	  med	  svinger	  og	  kryss	  inntil	  vegkant	  er	  som	  hovedregel	  posi-‐
tivt,	  da	  det	  gir	  økt	  lystilgang	  til	  kulturmarkseng	  mot	  vegen.	  I	  noen	  tilfeller	  kan	  det	  imid-‐
lertid	  gi	  negative	  effekter,	  for	  eksempel	  økt	  kantsoneeffekt	  med	  endret	  mikroklima	  (ut-‐
tørking,	  økt	  vindpåvirkning)	  mot	  sumpskog	  og	  gammelskog.	  	  

Verdisetting:	  

Naturtypen	  er	  generelt	  vanlig	  og	  utbredt.	  For	  å	  oppnå	  mer	  enn	  lokal	  verdi	  etter	  DN-‐
systemet	  bør	  forekomstene	  enten	  være	  store/sammenhengende,	  spesielt	  godt	  utviklet	  
eller	  ha	  sjeldne/rødlistede	  arter.	  Selv	  for	  å	  oppnå	  lokal	  verdi	  bør	  vegstrekningen	  som	  
minimum	  ha	  forekomst	  av	  en	  regionalt	  sjelden	  eller	  rødlistet	  art.	  For	  å	  oppnå	  høy	  verdi	  
bør	  det	  være	  stor	  artsrikdom,	  inkludert	  flere	  regionalt	  uvanlig/sjeldne/spesialiserte	  
og/eller	  rødlistede	  arter.	  	  

Nedenfor	  er	  det	  satt	  noen	  terskelverdier	  for	  verdisetting.	  	  

Parameter	   Lokal	  verdi	   Middels	  verdi	   Høy	  verdi	  

Størrelse	   >100	  m	   100-‐500	  m	   >500	  m	  

Utviklingsgrad	   Lite	  tydelige	  vege-‐
tasjonstyper	  

Tydelige	  vegeta-‐
sjonstyper	  

Variert	  og	  godt	  ut-‐
viklet	  med	  flere	  ty-‐
delige	  vegetasjons-‐
typer	  

Rødlistearter	   NT:	  1	   NT:	  >2,	  eller	  fore-‐
komst	  av	  VU	  

VU:	  >2,	  eller	  fore-‐
komst	  av	  EN	  eller	  
CR	  

Regionalt	  sjeld-‐
sjeld-‐
ne/uvanlige	  
arter	  

Forekomst	  av	  2	  
eller	  flere	  arter	  

Forekomst	  av	  3	  eller	  
flere	  arter	  

Forekomst	  av	  5	  eller	  
flere	  arter	  

Del	  av	  helhetlig	   Få	  artsrike	  vegkan-‐
ter	  og	  andre	  verdi-‐

Innenfor	  et	  landskap	  
med	  flere	  artsrike	  

Innenfor	  et	  landskap	  
med	  mange	  og	  vari-‐
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landskap	   fulle	  kulturland-‐
skap	  i	  nærheten	  

vegkanter	  og	  andre	  
verdifulle	  kultur-‐
landskap	  

erte	  artsrike	  veg-‐
kanter	  og	  andre	  
verdifulle	  kultur-‐
landskap	  

Sum	  verdi	   C:	  Rødlistearter	  
isolert	  sett.	  

Terskelverdi	  opp-‐
nådd	  på	  minst	  to	  
parametere	  

B:	  Rødlistearter	  iso-‐
lert	  sett.	  	  

Lav	  verdi	  for	  rød-‐
listearter	  i	  kombina-‐
sjon	  med	  middels	  
verdi	  for	  størrelse,	  
regionalt	  uvanli-‐
ge/sjeldne	  arter	  og	  
for	  del	  av	  verdifullt	  
landskap	  og/eller	  
utviklingsgrad	  

A:	  Rødlistearter	  iso-‐
lert	  sett.	  	  

Middels	  verdi	  for	  
rødlistearter	  i	  kom-‐
binasjon	  med	  høy	  
verdi	  for	  størrelse,	  
regionalt	  uvanli-‐
ge/sjeldne	  arter,	  del	  
av	  verdifullt	  land-‐
skap	  og/eller	  utvik-‐
lingsgrad	  

	  

Kunnskapsnivå:	  Kunnskapen	  om	  artsrike	  vegkanter	  generelt	  er	  forholdvis	  god,	  og	  
best	  kunnskap	  finnes	  om	  tørreng-‐utformingen.	  Det	  har	  etter	  hvert	  blitt	  samlet	  en	  god	  
del	  kunnskap	  om	  karplanteflora	  og	  beitemarksopp	  i	  vegkanter,	  men	  kunnskapen	  om	  
andre	  organismer	  er	  mer	  mangelfull.	  Noen	  grupper	  har	  det	  imidlertid	  blitt	  fokusert	  på	  
de	  siste	  årene,	  slik	  som	  graveveps,	  biller,	  sommerfugler	  og	  bier.	  	  

Kilder:	  

Auestad,	  I.,	  A.	  Norderhaug,	  L.	  N.	  Hamre	  og	  I.	  Austad.	  2000.	  Vegkanten	  –	  variert	  og	  verdi-‐
full.	  Hovudrapport	  frå	  prosjektet	  «Vegkanten	  –	  ein	  artsrik	  biotop».	  Samarbeidsprosjekt	  
mellom	  Statens	  vegvesen	  Sogn	  og	  Fjordane,	  Vegdirektoratet	  og	  Høgskolen	  i	  Sogn	  og	  
Fjordane.	  Sogndal.	  	  

Båtvik,	  J.	  I.	  J.,	  Kristiansen,	  M.	  &	  Løfall,	  B.	  P.	  2001.	  Veikanter	  i	  Østfold,	  verdier	  og	  skjøtsel.	  
Sluttrapport	  fra	  prosjektet	  skjøtsel	  langs	  europa-‐,	  riks-‐	  og	  fylkesveier	  i	  Østfold.	  Statens	  
vegvesen	  Østfold,	  Moss.	  124	  s.	  	  

Gjærevoll,	  O.	  1990.	  Vegetasjon	  langs	  veger:	  Rapport	  fra	  befaring	  på	  Vestlandet	  somme-‐
ren	  1990.	  Statens	  vegvesen,	  Trondheim.	  	  

Gjærevoll.	  O.	  1991.	  Vegetasjon	  langs	  veger	  i	  Nord-‐Norge.	  Statens	  vegvesen,	  Trondheim.	  	  

Gjærevoll.,	  O.	  1992.	  Vegetasjon	  langs	  veger	  i	  Sør-‐Norge.	  Statens	  vegvesen,	  Trondheim.	  	  

Pedersen,	  P.	  A.	  1994.	  	  Vegetasjon	  ved	  trafikkårer.	  Betydning,	  etablering	  og	  vedlikehold.	  
Statens	  vegvesen	  håndbok	  nr.	  169.	  	  
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Tørreng-‐utforming	  

Generell	  beskrivelse:	  Dette	  er	  den	  klassiske	  artsrike	  vegkanten	  med	  tørrenger	  og	  
tørrberg	  på	  moderat	  til	  sterkt	  tørkeutsatt	  og	  veldrenert	  mark.	  På	  moderat	  til	  sterkt	  tør-‐
keutsatt	  og	  veldrenert	  mark.	  Typisk	  med	  kortvokste	  urter	  og	  gras,	  gjerne	  slåttetoleran-‐
te/slåttebegunstigete	  arter	  som	  blomstrer	  tidlig	  og	  setter	  frø	  i	  løpet	  av	  juni	  og	  første	  
halvdel	  av	  juli.	  	  

Utformingen	  kan	  også	  skilles	  videre	  i	  en	  kalkfattig	  til	  intermediær	  type	  (som	  regel	  med	  
gulaks-‐engkvein-‐eng)	  og	  en	  kalkrik	  type	  –	  der	  vegetasjonstype	  kan	  være	  tjæreblomeng,	  
dunhavre-‐dunkjempe-‐eng,	  flekkgrisøre-‐eng,	  enghavre-‐eng	  eller	  knoppurteng.	  I	  subal-‐
pine	  områder	  tar	  flekkmure-‐sauesvingel-‐eng	  over,	  særlig	  der	  det	  blir	  beitet	  langs	  ve-‐
gen.	  I	  Finnmark	  kommer	  også	  silkenellik-‐enger	  inn	  i	  artsrike	  vegkanter	  (se	  for	  øvrig	  
alpin/nordlig	  utforming).	  

Verdifulle	  lokaliteter	  med	  tørreng-‐utforming	  på	  fattig	  berggrunn	  kan	  være	  vanskelig	  å	  
identifisere.	  Som	  oftest	  vil	  disse	  opptre	  der	  det	  beites	  forholdsvis	  intensivt	  langs	  vegen.	  
De	  er	  best	  kjent	  fra	  åsområder	  på	  Indre	  Østlandet	  med	  mye	  sau	  på	  utmarksbeite	  og	  fra	  
ytterkysten,	  der	  de	  opptrer	  inntil	  kystlyngheier	  som	  beites.	  For	  å	  skille	  ut	  en	  verdifull	  
lokalitet	  er	  det	  som	  regel	  nødvendig	  å	  registrere	  beitemarksopp	  på	  høsten.	  I	  deler	  av	  
landet	  kan	  det	  imidlertid	  være	  mulig	  å	  kartlegge	  fattige	  til	  intermediære	  vegkanter	  på	  
bakgrunn	  av	  karplantefloraen	  og	  innslag	  av	  for	  eksempel	  solblom,	  hvitkurle	  eller	  grise-‐
blad.	  	  

Tørreng-‐utforming	  på	  sand	  har	  et	  særpreget	  artsmangfold,	  bl.a.	  karakterisert	  av	  god	  
forekomst	  av	  marinøkler	  og	  søte-‐arter.	  Dersom	  det	  er	  noe	  areal	  med	  blottlagt	  sand	  kan	  
insektfaunaen	  være	  interessant,	  med	  bl.a.	  gravevepsarter	  og	  sjeldne/rødlistede	  biller.	  	  

Utbredelse:	  

Naturtypen	  er	  utbredt	  i	  hele	  landet	  –	  fra	  ytterkysten	  til	  høyfjellet	  og	  fra	  Sørlandet	  til	  
Finnmark,	  men	  med	  et	  klart	  tyngdepunkt	  i	  områder	  med	  rike,	  skifrige	  bergarter	  på	  Øst-‐
landet	  (innenfor	  Oslofeltet	  vesentlig).	  Tørreng-‐utforming	  på	  sand	  er	  trolig	  best	  utviklet	  
på	  bresjøsedimenter	  i	  nordre	  del	  av	  Gudbrandsdalen	  og	  Østerdalen.	  

Karakterarter:	  

Karakterarter	  i	  verdifulle	  tørreng-‐utforminger	  er	  engtjæreblom,	  prestekrage,	  svever,	  
gjeldkarve,	  knollerteknapp,	  flekkgrisøre,	  filtkongslys,	  bergskrinneblom,	  rundbelg,	  fa-‐
gerklokke,	  gjeldkarve,	  gulmaure,	  hvitmaure,	  marianøkleblom,	  fagerknoppurt,	  eng-‐
knoppurt,	  piggstarr,	  rødknapp,	  storblåfjær,	  bakkestjerne,	  bergmynte,	  dunkjempe	  og	  
skogkløver,	  samt	  grasarter	  som	  dunhavre,	  enghavre	  og	  gulaks.	  I	  høyereliggende	  strøk	  i	  
tillegg	  flekkmure,	  setermjelt	  og	  søte-‐arter.	  Omkring	  og	  sør	  for	  Oslofjorden	  er	  også	  okse-‐
tunge,	  prikkperikum,	  gullkløver,	  vill-‐løk,	  svarterteknapp,	  blodstorkenebb	  og	  askerstor-‐
kenebb	  typiske	  arter	  i	  verdifulle	  tørrengkanter.	  	  

Rødlistearter/sjeldne	  arter:	  

Rødlistearter:	  	  

Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  
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Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  

Smaltimotei	   EN	   Oslo,	  Asker,	  Bærum,	  Ringerike,	  Hole	  og	  Sør-‐
Fron	  

Aksveronika	   EN	   Oslo,	  Asker,	  Bærum,	  Nesodden	  og	  Ringerike	  
Dragehode	   VU	   Østlandet	  nord	  til	  Åmot/Sel/Vang/Hemsedal,	  

dragehodeglansbille	  (EN)	  i	  søndre	  del	  
Enghaukeskjegg	   VU	   Østlandet	  nord	  til	  

Åmot/Øyer/Aurdal/Krøderen	  
Vårveronika	   VU	   Østlandet	  nord	  til	  Ringsaker/Dovre/Vang/Hol/	  

Rauland,	  samt	  Indre	  Sogn	  
Høstmarinøkkel	   VU	   Østlandet	  og	  søndre/indre	  del	  av	  ST	  og	  MR	  
Solblom	   VU	   Lokalt	  langs	  kysten	  fra	  ØF	  til	  MR,	  nordover	  på	  

Østlandet	  til	  Trysil	  og	  Mjøsdistriktet	  
Rankfrøstjerne	   NT	   Hovedsakelig	  de	  store	  dalførene	  og	  flatbygdene	  

på	  Østlandet	  
Smånøkkel	   NT	   Østlandet	  nord	  til	  Tynset/Dovre/Vang/Ål,	  samt	  

Oppdal	  og	  Indre	  Sogn	  
Nikkesmelle	   NT	   Kyststrøk	  fra	  Rogaland	  til	  Østfold	  og	  nord	  til	  

Ringsaker	  på	  Indre	  Østlandet	  
Knollmjødurt	   NT	   Indre	  Oslofjord,	  Son-‐Jeløya	  ØF	  (og	  Tyrifjorden)	  
Bakkesøte	   NT	   Hele	  landet	  nord	  til	  Vest-‐Finnmark	  
Ullurt	   NT	   Omkring	  Oslofjorden	  og	  oppover	  flatbygden	  og	  

dalførene	  nord	  til	  Ottadalen,	  samt	  Indre	  Sogn	  
Sprikepiggfrø	   NT	   Spredt/lokalt	  i	  Sør-‐Norge,	  mest	  aktuell	  i	  Nord-‐

Gudbrandsdalen	  og	  rundt	  Oslofjorden	  
Handmarinøkkel	   NT	   I	  høyereliggende	  strøk	  i	  Sør-‐Norge,	  spredt	  vi-‐

dere	  nord	  til	  Vest-‐Finnmark	  	  	  
Griseblad	   NT	   Østfold	  
Hvitkurle	   NT	   Lokalt	  på	  Vestlandet	  (ikke	  i	  vegkanter	  ellers	  i	  

utbredelsesområdet)	  
	  
Regionalt	  sjeldne/uvanlig	  arter	  som	  er	  typiske	  for	  utformingen:	  	  
Opp	  tom.	  mellomboreal	  sone:	  Bittersøte,	  hjertegras,	  bitterblåfjær,	  marinøkkel,	  storeng-‐
kall,	  vårrublom	  

Nordboreal	  sone:	  Fjellmarinøkkel,	  snøsøte,	  bittersøte,	  marinøkkel,	  reinrose	  

Skjøtsel	  og	  hensyn:	  

Tørreng-‐utformingen	  tilsvarer	  lågurt-‐kulturmarkseng,	  som	  er	  best	  tilpasset	  sein	  slått	  
pga.	  at	  mange	  arter	  blomstrer	  midtsommer/ettersommer	  og	  setter	  frø	  først	  i	  andre	  
halvdel	  av	  juli	  eller	  seinere.	  Dagens	  vegkantslått	  med	  tidlig	  slått	  av	  nærmeste	  1	  m	  (in-‐
nen	  23.	  juni)	  og	  sein	  slått	  ut	  til	  3-‐6	  m	  (1.	  august	  til	  15.	  september)	  fungerer	  i	  hovedsak	  
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godt	  for	  denne	  utformingen.	  Unntaket	  er	  de	  vegkantene	  der	  det	  er	  benyttet	  kalkrik	  
sand	  eller	  grus	  på	  vegskulderen,	  og	  det	  uten	  tidlig	  slått	  i	  1	  m	  bredde	  kunne	  blitt	  utviklet	  
artsrike	  enger.	  Med	  tidlig	  slått	  ser	  vi	  at	  denne	  sonen	  blir	  dominert	  av	  grasarter.	  	  

De	  fleste	  artene	  i	  en	  artsrik	  tørreng-‐utforming	  har	  rukket	  å	  frø	  seg	  før	  1.	  august.	  Det	  
finnes	  imidlertid	  noen	  viktige	  unntak.	  Særlig	  i	  mellom-‐	  og	  nordboreal	  sone,	  med	  fore-‐
komster	  av	  for	  eksempel	  rødlisteartene	  bakkesøte,	  handmarinøkkel	  eller	  høstmarinøk-‐
kel,	  bør	  slåttetidspunktet	  være	  etter	  20.	  august.	  

Verdisetting	  etter	  DN-‐håndbok	  13:	  

Naturtypen	  er	  generelt	  vanlig	  og	  utbredt.	  For	  å	  oppnå	  mer	  enn	  lokal	  verdi	  etter	  DN-‐
systemet	  bør	  forekomstene	  enten	  være	  store/sammenhengende,	  spesielt	  godt	  utviklet	  
eller	  ha	  sjeldne/rødlistede	  arter.	  Selv	  for	  å	  oppnå	  lokal	  verdi	  bør	  vegstrekningen	  som	  
minimum	  ha	  forekomst	  av	  en	  regionalt	  sjelden	  eller	  rødlistet	  art.	  For	  å	  oppnå	  høy	  verdi	  
bør	  det	  være	  stor	  artsrikdom,	  inkludert	  flere	  regionalt	  uvanlig/sjeldne/spesialiserte	  
og/eller	  rødlistede	  arter.	  	  

Kunnskapsnivå:	  Kunnskapen	  om	  artsrike	  vegkanter	  generelt	  er	  forholdvis	  god,	  og	  
best	  kunnskap	  har	  vi	  om	  tørreng-‐utformingen.	  Det	  har	  etter	  hvert	  blitt	  samlet	  en	  god	  
del	  kunnskap	  om	  karplanteflora	  og	  beitemarksopp	  i	  vegkanter,	  men	  kunnskapen	  om	  
andre	  organismer	  er	  mer	  mangelfull.	  Noen	  grupper	  har	  det	  imidlertid	  blitt	  fokusert	  på	  
de	  siste	  årene,	  slik	  som	  graveveps,	  biller,	  sommerfugler	  og	  bier.	  	  
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Frisk-‐fuktig/høgstaude-‐utforming	  

Generell	  beskrivelse:	  Urterik	  utforming,	  ofte	  dominert	  av	  høgstauder	  og	  halvgras.	  
Opptrer	  normalt	  på	  veldrenert	  og	  frisk	  mark,	  men	  kan	  også	  finnes	  på	  moderat	  tørkeut-‐
satt	  og	  sesongfuktig	  mark.	  Næringsstatus	  varierer	  fra	  næringsfattig	  til	  noe	  næringsrik.	  	  

Artsrike	  og	  verdifulle	  høgstaude-‐utforminger	  vil	  som	  regel	  mangle	  fremmede	  arter	  og	  
har	  ikke	  dominans	  av	  innsådde,	  bredbladete	  gras.	  Normalt	  vil	  denne	  utformingen	  ikke	  
ha	  jevnt	  og	  tett	  feltsjikt	  med	  høgstauder,	  men	  en	  veksling	  mellom	  høgstaudepartier	  og	  
områder	  med	  kortere	  vegetasjon	  (mosaikk	  med	  tørreng-‐utformingen	  er	  ikke	  uvanlig,	  
særlig	  i	  kambrosilurområdene	  på	  Østlandet	  og	  på	  Vestlandet).	  Det	  kan	  også	  langs	  slike	  
vegkanter	  være	  en	  veksling	  mellom	  friske	  enger	  og	  sesongfuktige	  partier	  (for	  eksempel	  
temporære/ustabile	  sig	  over	  sva/grunnlendte	  knauser).	  Der	  berggrunnen	  er	  rik	  kan	  
arter	  som	  vill-‐lin,	  bittersøte,	  fjellnøkleblom	  og	  gulsildre	  komme	  inn	  i	  slike	  partier.	  	  

Utformingen	  viser	  stor	  regional	  variasjon.	  Viktige	  arter	  å	  se	  etter	  på	  Østlandet	  er	  bl.a.	  
orkideer,	  samt	  iøyenfallende	  rødlistearter	  som	  kåltistel	  og	  stavklokke.	  På	  Vestlandet	  vil	  
god	  forekomst	  av	  edellauvskogsarter	  som	  myske,	  sanikel,	  ramsløk	  og	  bredbladede	  gras	  
(med	  unntak	  av	  hundegras)	  være	  gode	  indikatorer	  på	  en	  artsrik	  vegkant.	  Store	  meng-‐
der	  sommerfugler	  på	  ettersommeren	  er	  også	  typisk	  for	  denne	  vegkantutformingen.	  	  

Utbredelse:	  

Utformingen	  forekommer	  i	  hele	  landet	  under	  alpin	  sone,	  men	  blir	  sjelden	  i	  Nord-‐Norge	  
og	  opp	  mot	  fjellet	  for	  øvrig	  i	  landet.	  

Karakterarter:	  

Karakterarter	  i	  verdifulle	  høgstaude-‐utforminger	  er	  særlig	  ballblom,	  skogstorkenebb,	  
enghumleblom,	  sumphaukeskjegg,	  skogmarihand,	  rød	  jonsokblom,	  vårerteknapp,	  ven-‐
delrot,	  hvitbladtistel	  og	  mjødurt,	  på	  Vestlandet/Nordvestlandet	  også	  edellauvskogsar-‐
ter	  som	  myske,	  ramsløk,	  breiflangre,	  lodneperikum	  og	  bredbladete	  gras	  som	  kjempes-‐
vingel	  og	  skogsvingel.	  På	  Sørvestlandet	  er	  kystgrisøre,	  jordnøtt,	  smalkjempe,	  grov	  natt-‐
fiol	  og	  svarterteknapp	  gjerne	  dominerende	  arter.	  I	  Nord-‐Norge	  inngår	  sibirgrasløk	  som	  
et	  karakteristisk	  element.	  	  

Rødlistearter/sjeldne	  arter:	  

Rødlistearter:	  	  

Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  

Bustknoppurt	   EN	   Svært	  lokalt	  VA,	  RO,	  HO	  og	  ST	  	  
Myrflatbelg	   VU	   Hovedsakelig	  Finnmark,	  muligens	  lokalt	  også	  

omkring	  Oslofjorden	  
Skjeggklokke	   VU	   Lokalt	  høyereliggende	  områder	  på	  Indre	  Øst-‐

landet,	  Gausdal,	  Nordre	  Land,	  Etnedal,	  Aurdal,	  
Hemsedal	  

Kåltistel	   NT	   Mjøsdistriktet	  og	  omkring	  Oslofjorden	  
Stavklokke	   NT	   Søndre	  deler	  av	  TE,	  BU,	  OP,	  HE,	  samt	  omkring	  

Oslofjorden	  og	  indre	  fjordstrøk	  i	  HO,	  SF,	  MR	  og	  
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Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  

ST	  
Hvit	  skogfrue	   NT	   Mest	  aktuell	  i	  indre	  fjordstrøk	  fra	  VA	  til	  MR	  
Fjellnøkleblom	   NT	   Nordboreal	  og	  til	  dels	  også	  mellomboreal	  sone	  

nord	  til	  TR	  
Hvitkurle	   NT	   Lokalt	  i	  nordre	  del	  av	  HE	  og	  søndre	  del	  av	  ST	  
Vestlandsvikke	   NT	   Kyststrøk	  fra	  VA	  til	  MR	  
	  
Regionalt	  sjeldne/uvanlig	  arter	  som	  er	  typiske	  for	  utformingen:	  	  
Stortveblad,	  brudespore,	  grov	  nattfiol,	  breiflangre,	  nattfiol,	  kjempesvingel	  (mest	  aktuell	  
på	  Vestlandet),	  sibirgrasløk	  (Nord-‐Norge)	  

Skjøtsel	  og	  hensyn:	  

Høgstaude-‐utformingen	  går	  ofte	  helt	  ned	  i	  bunnen	  av	  grøfta	  og	  litt	  oppetter	  fyllinga	  mot	  
vegen.	  De	  mest	  aktuelle	  artene	  –	  regionalt	  sjeldne	  eller	  rødlistede	  karplanter,	  blomstrer	  
overveiende	  seinere	  enn	  de	  viktigste	  artene	  i	  tørrenga.	  Artene	  vil	  komme	  på	  nytt	  etter	  
første	  slått	  i	  1	  m	  bredde,	  men	  blir	  sannsynligvis	  slått	  igjen	  i	  august	  før	  de	  har	  rukket	  og	  
satt	  frø.	  Som	  regel	  vil	  den	  viktigste	  delen	  være	  utenfor	  1	  meter	  fra	  asfaltkanten,	  men	  
dette	  varierer	  trolig	  en	  del.	  	  

Høgstaude-‐engene,	  som	  ballblom-‐enger	  og	  skogstorkenebb-‐enger,	  ble	  tradisjonelt	  slått	  
tidligere	  enn	  tørrengene,	  da	  de	  opptrer	  på	  mer	  næringsrik	  mark	  og	  raskere	  oppnår	  stor	  
biomasse.	  Sein	  slått	  av	  disse	  engene	  har	  noen	  steder	  vist	  seg	  å	  favorisere	  enkelte	  trivi-‐
elle	  arter,	  bl.a.	  hundekjeks,	  på	  bekostning	  av	  mer	  kravfulle	  artene.	  Trolig	  er	  det	  viktige-‐
re	  at	  disse	  engene	  blir	  slått	  tidlig,	  enn	  at	  artene	  får	  frødd	  seg.	  Dette	  er	  for	  det	  meste	  ro-‐
buste	  og	  konkurransesterke	  arter,	  i	  motsetning	  til	  de	  mest	  kravfulle	  artene	  i	  tørrenge-‐
ne,	  og	  de	  vil	  trolig	  tåle	  en	  tidlig	  slått	  bra.	  	  

	  Verdisetting	  etter	  DN-‐håndbok	  13:	  

Naturtypen	  er	  generelt	  vanlig	  og	  utbredt.	  For	  å	  oppnå	  mer	  enn	  lokal	  verdi	  etter	  DN-‐
systemet	  bør	  forekomstene	  enten	  være	  store/sammenhengende,	  spesielt	  artsrik	  eller	  
ha	  sjeldne/rødlistede	  arter.	  Selv	  for	  å	  oppnå	  lokal	  verdi	  bør	  vegstrekningen	  som	  mini-‐
mum	  ha	  forekomst	  av	  en	  regionalt	  sjelden	  eller	  rødlistet	  art.	  For	  å	  oppnå	  høy	  verdi	  bør	  
det	  være	  stor	  artsrikdom,	  inkludert	  flere	  regionalt	  uvanlig/sjeldne/spesialiserte	  
og/eller	  rødlistede	  arter.	  	  

Kunnskapsnivå:	  Kunnskapen	  om	  artsrike	  vegkanter	  generelt	  er	  forholdvis	  god,	  men	  
kunnskapen	  om	  høgstaude-‐utformingen	  er	  gjennomgående	  dårligere	  enn	  den	  mer	  klas-‐
siske	  tørreng-‐utformingen.	  Det	  har	  etter	  hvert	  blitt	  samlet	  en	  god	  del	  kunnskap	  om	  
karplanteflora	  og	  beitemarksopp	  i	  vegkanter,	  men	  kunnskapen	  om	  andre	  organismer	  
er	  mer	  mangelfull.	  Beitemarksopp	  er	  lite	  aktuell	  i	  denne	  utformingen.	  	  
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Fukteng/våteng-‐utforming	  

Generell	  beskrivelse:	  Vegkanter	  rik	  sumpvegetasjon	  eller	  rikmyrspreg,	  ofte	  knyttet	  til	  
stagnerende	  vann	  i	  veggrøfta,	  eventuelt	  frisk	  til	  våt	  fuktmark	  i	  grøfta	  og	  et	  stykke	  
oppetter	  skjæring	  og	  fylling.	  Utformingen	  utvikles	  som	  regel	  inntil	  verdifulle	  våt-‐
marksmiljøer,	  rik	  myrkantskog	  (sumpskog)	  og	  rikmyr.	  Med	  intakt,	  blottlagt	  torvjord	  i	  
skjæring	  og	  grøft,	  vil	  kravfulle	  og	  konkurransesvake	  arter	  fra	  rikmyr	  ha	  mulighet	  til	  å	  
etablere	  seg.	  	  

Slik	  det	  også	  er	  beskrevet	  for	  den	  frisk-‐fuktige	  høgstaude-‐typen	  kan	  det	  også	  i	  tilknyt-‐
ning	  til	  denne	  utformingen	  være	  veksling	  med	  sesongfuktige	  partier,	  eller	  også	  kildeve-‐
getasjon	  der	  grunnvann	  presser	  ut	  av	  løsmassene	  i	  vegkanten.	  Særlig	  der	  vegen	  går	  
gjennom	  mektige	  og	  tette	  breelvavsetninger	  og	  bresjøsedimenter	  (særlig	  i	  Nord-‐
Østerdalen	  og	  Nord-‐Gudbrandsdalen)	  finnes	  vegkantmiljøer	  med	  kildepreg.	  En	  viktig	  
indikasjon	  på	  slike	  forekomster	  er	  store	  mengder	  gulsildre,	  samt	  innslag	  av	  kildemjøl-‐
ke,	  linmjølke,	  sotstarr,	  lappmarihand	  og	  kildetilknyttede	  moser.	  	  

Utbredelse:	  

Denne	  utformingen	  finnes	  også	  over	  hele	  landet,	  men	  de	  mest	  artsrike	  forekomstene,	  
og	  som	  også	  har	  innslag	  av	  sjeldne	  og	  rødlistede	  arter,	  finner	  vi	  på	  Sørøstlandet	  og	  Sør-‐
landet.	  Den	  rike	  myrkant-‐typen	  er	  særlig	  kjent	  fra	  kambrosilurområdene	  på	  Østlandet,	  
Nord-‐Gudbrandsdalen,	  Nord-‐Østerdalen,	  Røros-‐området	  og	  Helgelandskysten,	  mens	  
kilde-‐typen	  trolig	  er	  vanligst	  i	  Nord-‐Gudbrandsdalen,	  Nord-‐Østerdalen	  og	  sørøstre	  del	  
av	  Sør-‐Trøndelag.	  

Karakterarter:	  

Gode	  indikatorer	  for	  denne	  utformingen	  er	  forekomst	  av	  rikmyrsarter	  og	  orkideer.	  Ka-‐
rakterarter	  i	  rike	  veggrøfter	  inntil	  våtmarksmiljøer	  og	  rike	  sumpskoger	  er	  bl.a.	  skogsiv,	  
torvullarter,	  skogmarihand,	  vill-‐lin,	  kornstarr,	  gulstarr	  og	  slåttestarr,	  lokalt	  også	  høgere	  
og	  noe	  mindre	  vanlige	  starrarter.	  I	  rikmyrskanter	  kommer	  i	  tillegg	  arter	  som	  breimyr-‐
ull,	  engmarihand,	  blodmarihand	  og	  brudespore	  inn.	  	  

Rødlistearter/sjeldne	  arter:	  

Rødlistearter:	  	  

Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  

Myrstjerneblom	   EN	   Omkring	  Oslofjorden	  og	  Østlandet	  nord	  til	  
Ringebu	  

Sprikesøtgras	   EN	   Lokalt	  omkring	  Oslofjorden	  og	  sørvestover	  til	  
AA	  

Tusengylden	   EN	   Omkring	  Oslofjorden	  og	  ytterkysten	  fra	  ØF	  til	  
RO,	  kjent	  fra	  veggrøfter	  særlig	  Hvaler	  ØF	  

Bustsivaks	   EN	   Hovedsakelig	  kyststrøk	  i	  RO,	  svært	  lokalt	  HO,	  
AA	  og	  omkring	  Oslofjorden	  

Kjempestarr	   EN	   Omkring	  Oslofjorden	  
Skogsøtgras	   VU	   Omkring	  Oslofjorden,	  Mjøsdistriktet	  og	  nord	  til	  
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Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  

Sør-‐Fron/Rendalen,	  lokalt	  langs	  Gaula	  ST	  
Rankstarr	   VU	   Omkring	  Oslofjorden	  og	  Tyrifjorden,	  lokalt	  i	  

Mjøsdistriktet	  og	  TE-‐AA	  
Vassveronika	   VU	   Lokalt	  Hedmarken,	  Hadeland/Toten	  og	  Rome-‐

rike	  
Huldregras	   NT	   Langs	  vassdrag	  på	  Indre	  Østlandet	  og	  Indre	  

Sogn,	  lokalt	  også	  TE,	  SF,	  MR,	  ST	  
Dronningstarr	   NT	   Omkring	  Oslofjorden	  og	  kysten	  ned	  til	  AA,	  lo-‐

kalt	  Indre	  Østlandet	  (Ringerike,	  Hadeland,	  
Hedmarken)	  

Nebbstarr	   NT	   Hovedsakelig	  Trøndelag	  og	  Nordland,	  samt	  
lokalt	  langs	  kysten	  i	  Sør-‐Norge	  og	  på	  Indre	  Øst-‐
landet	  

Kildegras	   NT	   Mest	  aktuell	  omkring	  Oslofjorden,	  ytre	  kyst-‐
strøk	  RO	  og	  fra	  MR	  til	  FI	  

Gulmyrull	   NT	   Det	  nordlige	  Østlandet	  og	  Nord-‐Norge	  
	  
Regionalt	  sjeldne/uvanlig	  arter	  som	  er	  typiske	  for	  utformingen:	  	  
Engmarihand,	  blodmarihand,	  brudespore,	  vill-‐lin,	  langstarr	  (sumpskogkanter),	  	  

Skjøtsel	  og	  hensyn:	  

Fukteng/våteng-‐utformingen	  vil	  normalt	  tåle	  dagens	  kantslåttpraksis	  forholdvis	  bra.	  
De	  mest	  verdifulle	  delene	  er	  som	  regel	  i	  grøfta	  eller	  litt	  opp	  i	  skjæringa,	  hvor	  det	  enten	  
presses	  ut	  sigevann	  fra	  løsmassene	  eller	  er	  innslag	  av	  fuktig	  torvjord.	  Langs	  fylkesveger	  
vil	  det	  som	  regel	  være	  slik	  at	  den	  tidlige	  slåtten	  på	  1	  m	  bredde	  også	  vil	  omfatte	  deler	  av	  
grøfta.	  	  Langs	  riksveger	  antas	  det	  at	  1	  m	  slåttebredde	  sjelden	  når	  ned	  i	  bunnen	  av	  grøf-‐
ta.	  Det	  anbefales	  derfor	  at	  det	  ved	  artsrike	  fukteng/våteng-‐utforminger	  langs	  fylkesve-‐
ger	  ikke	  slås	  helt	  ned	  i	  grøfta.	  Dette	  er	  trolig	  uproblematisk	  av	  hensyn	  til	  sikkerhet,	  da	  
bunnen	  av	  grøfta	  i	  verdifulle	  forekomster	  av	  utformingen	  som	  oftest	  har	  lågvokst	  myr-‐
/sumpvegetasjon.	  	  

	  Verdisetting	  etter	  DN-‐håndbok	  13:	  

Naturtypen	  er	  generelt	  vanlig	  og	  utbredt.	  For	  å	  oppnå	  mer	  enn	  lokal	  verdi	  etter	  DN-‐
systemet	  bør	  forekomstene	  enten	  være	  store/sammenhengende,	  spesielt	  artsrik	  eller	  
ha	  sjeldne/rødlistede	  arter.	  Selv	  for	  å	  oppnå	  lokal	  verdi	  bør	  vegstrekningen	  som	  mini-‐
mum	  ha	  forekomst	  av	  en	  regionalt	  sjelden	  eller	  rødlistet	  art.	  For	  å	  oppnå	  høy	  verdi	  bør	  
det	  være	  stor	  artsrikdom,	  inkludert	  flere	  regionalt	  uvanlig/sjeldne/spesialiserte	  
og/eller	  rødlistede	  arter.	  	  

Kunnskapsnivå:	  Kunnskapen	  om	  artsrike	  vegkanter	  generelt	  er	  forholdvis	  god,	  men	  
kunnskapen	  om	  fukteng/våteng-‐utformingen	  er	  dårligere	  enn	  de	  andre	  utformingene.	  
Det	  er	  bare	  i	  Østfold	  det	  er	  gjort	  grundige	  kartlegginger	  og	  beskrivelser	  av	  utformingen,	  
basert	  på	  karplantefloraen.	  	  
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Nordlig/alpin	  utforming	  

Generell	  beskrivelse:	  Typisk	  består	  denne	  utformingen	  av	  tørrengpartier	  i	  veksling	  
med	  eller	  mosikk	  med	  friske	  enger	  og	  kildepregete	  fuktenger	  og	  våtenger.	  Best	  utviklet	  
på	  baserik	  berggrunn	  med	  tørrengpreg	  eller	  som	  reinrosehei.	  Særlig	  i	  beitepåvirkede	  
områder	  opp	  mot	  fjellet	  i	  øvre	  deler	  av	  dalførene	  og	  på	  fjellovergangene	  i	  Sør-‐Norge	  
kan	  det	  være	  en	  rik	  flora	  av	  fjellplanter.	  Setermjelt	  er	  kanskje	  den	  lettest	  synlige	  arten,	  
men	  i	  samme	  miljøer	  vil	  en	  rekke	  engarter	  kunne	  opptre.	  	  

I	  Nord-‐Norge	  er	  beite	  av	  sau	  og	  storfe	  noe	  mindre	  utbredt	  langs	  veiene,	  men	  særlig	  når	  
en	  kommer	  til	  Finnmark	  utgjør	  beite	  av	  tamrein	  et	  viktig	  innslag.	  

Også	  vegkanter	  som	  går	  gjennom	  fjellskjæringer	  med	  kalkrik	  berggrunn,	  der	  et	  hardt	  
klima	  med	  sein	  gjenvoksing	  skaper	  langvarige,	  nær	  stabile	  rasmarksmiljøer,	  er	  inklu-‐
dert	  i	  denne	  utformingen.	  

Avgrensning	  mot	  de	  økoklinbaserte	  utformingene	  er	  problematisk,	  da	  denne	  er	  utskilt	  
på	  bakgrunn	  av	  geografiske	  parametere.	  Alle	  de	  tre	  andre	  utformingene	  kan	  opptre	  i	  
alpin	  sone	  både	  i	  Sør-‐Norge	  og	  i	  Nord-‐Norge.	  Utformingen	  er	  skilt	  ut	  for	  å	  få	  en	  enhetlig	  
behandling	  av	  de	  ofte	  mosaikkpregede,	  verdifulle	  vegkantene	  over	  skoggrensa.	  I	  prak-‐
sis	  vil	  den	  erstatte	  de	  økoklinbaserte	  utformingene	  over	  skoggrensa.	  Under	  skoggrensa	  
skal	  vegkantene	  føres	  til	  en	  av	  de	  tre	  andre	  utformingene,	  også	  i	  Nord-‐Norge.	  	  

Utbredelse:	  

Utformingen	  forekommer	  over	  skoggrensa	  i	  både	  Sør-‐Norge	  og	  Nord-‐Norge.	  	  

Karakterarter:	  

Karakterarter	  i	  verdifulle	  nordlige-‐	  og	  alpine	  utforminger	  av	  artsrik	  vegkant	  er	  bl.a.	  
flekkmure,	  setermjelt,	  aurikkelsveve,	  fjellmarikåpe,	  sauesvingel,	  fjelltimotei	  og	  gulaks.	  
Typisk	  er	  ofte	  god	  forekomst	  av	  marinøkler	  (ikke	  bare	  vanlig	  marinøkkel,	  men	  også	  
arter	  som	  fjellmarinøkkel,	  handmarinøkkel,	  høstmarinøkkel	  og	  unntaksvis	  er	  også	  
dvergmarinøkkel	  funnet)	  og	  søte-‐arter	  (der	  særlig	  bittersøte,	  men	  lokalt	  også	  snøsøte	  
og	  småsøte	  kan	  være	  tallrike,	  samt	  av	  og	  til	  bakkesøte).	  Fjellnøkleblom	  kan	  være	  en	  
karakterart	  langs	  veger	  i	  kalkrike	  fjellområder	  i	  Sør-‐Norge.	  De	  rasmarksliknende	  veg-‐
kantene	  kan	  ha	  et	  vidt	  spekter	  av	  fjellplanter,	  inkludert	  flere	  arter	  rublom,	  snømure,	  
skredarve,	  rosekarse	  (EN),	  bergstarr	  m.fl.,	  og	  med	  reinrose	  som	  en	  karakterart.	  

I	  østlige	  deler	  av	  Finnmark	  kan	  man	  få	  ganske	  artsrike	  vegkanter	  med	  østlig	  innslag,	  
der	  foruten	  den	  nordlige	  rasen	  av	  setermjelt	  også	  arter	  som	  silkenellik	  og	  russemjelt	  er	  
typiske.	  I	  fuktige	  vegkanter	  kan	  sibirgressløk	  og	  mer	  sjelden	  myrflatbelg	  (VU)	  her.	  

Rødlistearter/sjeldne	  arter:	  

Rødlistearter:	  	  

Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  

Rosekarse	   EN	   Et	  par	  steder	  i	  Sør-‐Norge,	  ellers	  spredt	  fra	  
midtre	  NO	  til	  FI.	  	  

Myrflatbelg	   VU	   Hovedsakelig	  Øst-‐Finnmark	  
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Art	   Rødlistestatus	  
(2010)	  

Aktuelt	  område	  

Høstmarinøkkel	   VU	   Østlandet	  og	  indre	  del	  av	  ST	  og	  MR	  
Handmarinøkkel	   NT	   Sørnorske	  fjellstrøk,	  spredt	  videre	  nord	  til	  

Vest-‐Finnmark	  	  	  
Bakkesøte	   NT	   Hele	  landet	  nord	  til	  Vest-‐Finnmark	  
Småsøte	   NT	   Nordlige	  Østlandet,	  nordlige	  NO	  og	  TR	  
Gulmyrull	   NT	   Det	  nordlige	  Østlandet	  og	  Nord-‐Norge	  
Fjellnøkleblom	   NT	   Nordlige	  Østlandet	  og	  spredt	  nord	  til	  TR	  
Kildegras	   NT	   Mest	  aktuell	  i	  Nord-‐Norge	  
	  
Regionalt	  sjeldne/uvanlig	  arter	  som	  er	  typiske	  for	  utformingen:	  	  
Sør-‐Norge,	  Trøndelag,	  Nordland	  og	  Troms:	  Fjellmarinøkkel,	  marinøkkel,	  snøsøte,	  bit-‐
tersøte,	  reinrose,	  smalnøkleblom,	  rublomarter	  
Finnmark:	  Russemjelt,	  silkenellik,	  sibirgressløk	  

Skjøtsel	  og	  hensyn:	  

Den	  nordlige/alpine	  utformingen	  har	  som	  regel	  lågurt-‐kulturmarkseng,	  som	  er	  best	  
tilpasset	  sein	  slått	  pga.	  at	  mange	  arter	  blomstrer	  midtsommer/ettersommer	  og	  setter	  
frø	  først	  i	  andre	  halvdel	  av	  juli	  eller	  seinere.	  Høgstaude-‐utforminger	  med	  myrflatbelg	  i	  
Finnmark	  kan	  med	  fordel	  slås	  tidligere	  for	  å	  unngå	  for	  sterk	  dominans	  av	  nitrofile	  arter.	  	  

Verdisetting	  etter	  DN-‐håndbok	  13:	  

Naturtypen	  er	  generelt	  forholdsvis	  vanlig	  og	  utbredt	  i	  fjellstrøk	  i	  Sør-‐Norge	  og	  i	  hele	  
Nord-‐Norge.	  For	  å	  oppnå	  mer	  enn	  lokal	  verdi	  etter	  DN-‐systemet	  bør	  forekomstene	  en-‐
ten	  være	  store/sammenhengende,	  spesielt	  godt	  utviklet	  eller	  ha	  sjeldne/rødlistede	  
arter.	  Selv	  for	  å	  oppnå	  lokal	  verdi	  bør	  vegstrekningen	  som	  minimum	  ha	  forekomst	  av	  et	  
par	  regionalt	  sjelden	  arter	  eller	  en	  rødlistet	  art.	  For	  å	  oppnå	  høy	  verdi	  bør	  det	  være	  stor	  
artsrikdom,	  inkludert	  flere	  regionalt	  uvanlig/sjeldne/spesialiserte	  og/eller	  rødlistede	  
arter.	  	  

Kunnskapsnivå:	  Kunnskapen	  om	  artsrike	  vegkanter	  generelt	  er	  forholdvis	  god,	  men	  
kunnskapen	  om	  den	  nordlige-‐alpine	  utformingen	  er	  nok	  dårligere	  enn	  for	  de	  andre	  ut-‐
formingene,	  i	  hvert	  fall	  dårlige	  enn	  den	  klassisike	  tørreng-‐utformingen.	  Mest	  erfaring	  er	  
trolig	  samlet	  gjennom	  kommunale	  naturtypekartlegginger	  i	  fjellkommuner	  i	  Oppland,	  
Hedmark	  og	  Finnmark.	  	  

 

 

 

 



 

Miljøfaglig Utredning AS                                                             Evaluering av metodeutvikling og kartlegging av artsrike vegkanter i 2012   
Rapport 2012:40    – 62 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i 

1988. Firmaets hovedformål er å tilby 

miljøfaglig rådgivning. Virksomhetsom-

rådet omfatter blant annet:  

• Kartlegging av biologisk mangfold   

• Konsekvensanalyser for ulike tema, 

blant annet: Naturmiljø, landskap, 

friluftsliv, reiseliv og landbruk 

• Utarbeiding av forvaltningsplaner for 

verneområder 

• Utarbeideiding av kart  

(illustrasjonskart og GIS) 

• FoU-virksomhet 

• Foredragsvirksomhet 

 
Hovedadresse: 

Gunnars veg 10, 6630 Tingvoll 

 
Telefon: se vår hjemmeside 

 
Org.nr.: 

984 494 068 MVA 

 
Hjemmeside: 

www.mfu.no 

 


